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Licitações

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
EMPRESA METDATA
QUESTIONAMENTO 1: Observamos a exigência acima de tecnologia do PROJETOR,
contudo, essanão costuma ser uma exigência na aquisição de projetores visto que observamos por
meio deste,com base no princípio constitucional da Isonomia e com o intuito de ofertar a proposta
mais vantajosa para a presente Administração, solicitar a alteração no texto acima apresentado.
Poisda maneira como está escrito, os equipamentos disponíveis no mercado, somente um atende
integralmente a especificação técnica, restringindo a competitividade no presente certame.
Fabricantes de renome mundial como, por exemplo, a Epson, Acer, Optoma pioneiras em
inovação no mercado e possuem equipamentos robustos, instalados por todo o país em diversose
renomados órgãos e empresas privadas, não atende o presente edital. Dessa forma solicitamosa
alteração para que sejam aceitos projetores com tecnologia DLP ou 3LCD
Resposta SEDUC: Hoje o Mercado possui basicamente 03 Tipos de Tecnologia para projeção,
DLP / 3LCD e HIBRIDA, Porém com grandes diferenças:
Sabendo que as vantagens da tecnologia DLP incluem:
- Aumento de 3(três) para 6 (seis) componentes de cores na formação das imagens: De RGB
para RYGCBM (maior definição de cores);
- Aumento em 63 vezes na quantidade de cores projetadas: De 16.770.000(dezesseis milhões
setecentos e setenta mil) para 1.073.000.000 (1 bilhão e 73 milhões de cores);
- Maior durabilidade da cor branca após 3000 horas de uso (maior qualidade da imagem em
um período maior);
- Maior resistência à poeira por possuir conjunto óptico selado (menor incidência de
manutenção).
Em resumo a tecnologia de projeção DLP apresenta melhor custo benefício em relação à
outras tecnologia especificada, sendo, portanto, superior e com melhor custo beneficio.
Hoje o mercado possui 24 Marcas que trabalham com Tecnologia DLP, sendo algumas delas:
BENQ, RICOH, OPTMA, ACER, LG, entre outros.
Por todo o exposto, de acordo com as justificativas apresentadas, as especificações serão
mantidas inalteradas!
QUESTIONAMENTO 2: A especificação de projetores com capacidade luminosa com no
mínimo
4.000 lumens. Se ofertarmos projetores com 3400 lumens como alguns modelos em alta no
mercado como os fabricantes EPSON. BENQ e OPTOMA dispõem, estaremos atendendo a
necessidade desse órgão.
Resposta SEDUC: Vários Fabricantes possuem Projetores com 4.000 Lumens, Nesse momentoa
demanda atual é para projetores com mínimo de 4.000 Lumens!
Por todo o exposto, de acordo com as justificativas apresentadas, as especificações serão
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mantidas inalteradas!
Questionamento 3: Observamos a exigência acima da duração da luminosidade de projetores. A
grande maioria dos projetores possuem duração de luminosidade 6.000 horas (Normal);
12.000 horas (ECO).
Resposta SEDUC: Solicitamos Projetores que tenha Lâmpada com no mínimo: 6.000 Horas
modo normal e 15.000 Horas e modo LampSave: Com módo é possível Conservar até 70% da
energia da lâmpada para que sua vida útil seja de até 15.000 horas.
Por todo o exposto, de acordo com as justificativas apresentadas, as especificações serão
mantidas inalteradas!
QUESTIONAMENTO 4: Solicitação acima está idêntica aos modelos da fabricante BENQ, no
caso, os modelos mais atuais relação de arremesso 1,96 ~ 2,15. Entendemos que serão aceitos
projetores com relação de arremesso a partir de 1.44
Resposta SEDUC: Além de BenQ, temos outros Fabricantes que atenda a característica, como:
Optoma, LG, Acer.
Por todo o exposto, de acordo com as justificativas apresentadas, as especificações serão
mantidas inalteradas!
QUESTIONAMENTO 5: Observamos que a maioria dos projetores em alta no mercado
possuem alto falantes a partir de 2W ou 5W. Sendo assim, entendemos que se ofertarmos
projetores alto falantes a partir de 5W
Resposta SEDUC: Para necessidade e pleno atendimento da demanda atual, o mínimo exigido
são alto falantes de 10W.
Por todo o exposto, de acordo com as justificativas apresentadas, as especificações serão
mantidas inalteradas!
QUESTIONAMENTO 6: Observamos a exigência acima dimensões exatas de projetores da
Benq. Cabe salientar que quase nenhum processo cita tal exigência para que não ocorra
direcionamento.
Resposta SEDUC: Dimensões do produto pode ser similares a exigida no Edital, desde que
atenda as especificações.

QUESTIONAMENTO 7: Verificamos a exigência de peso máximo do projetor de 2,3 kg,
porém, porse tratar de um projetor com suporte, nota-se após pesquisa no mercado que o peso da
maioriados equipamentos ultrapassa as gramas em questão, sendo a exigência de peso máximo
uma característica restritiva à participação do certame.
Resposta SEDUC: O peso diminencionado se refere somente ao projetor, dessa forma serão
aceitos projetores com peso entre 2,3kg a 4kg, considerando o peso do suporte
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QUESTIONAMENTO EMPRESA OKAY-TECH
QUESTIONAMENTO 1: Considerando o Pregão eletrônico, 045/2021 para o item TABLET,
e com relação ao item 10.6 Bloqueio remoto da utilização do Tablet? Como deve ser feito esse
bloqueio? Hoje em dia os dispositivos com android e com uma conta do Google, podem ser
acessados e bloqueados remotamente através do gerenciador de dispositivos de forma nativa. Ou
será necessário algum software específico?
Resposta SEDUC: Esclarecemos que o bloqueio remoto é a partir do aplicativo nativo do
Android, não sendo necessária a oferta de nenhum outro tipo de aplicativo.
QUESTIONAMENTO 1: EMPRESA GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
LTDA

NOTEBOOKS – TIPO 2
1.9 Deverá possuir no mínimo 01 canal de comunicação padrão SATA III de 6Gbps.
3 ARMAZENAMENTO
3.2 Controladora padrão SATA III ou superior.
3.3 Taxa de transferência de dados de no mínimo 6Gbps.
É de amplo conhecimento que a fabricante HP, uma das líderes do seguimento a nível mundial,
optou por não ofertar mais equipamentos com conexões do tipo SATA, visando uma menor
espessura e peso, alinhados com o melhor desempenho no uso de unidades de armazenamento
M.2 Pcie NVMe. Tendo em vista que no item é solicitado unidade de disco 240GB SSD (Solid
State Drive) podendo ser do tipo NVMe M.2, visando ampliar a competitividade e permitir a oferta
de equipamentos com tecnologia recente de fabricantes como HP entre outros, entendemos que
serão aceitos equipamentos sem a conexão SATA, está correto nosso entendimento?
Resposta SEDUC: Devido a atualização tecnológica desse tipo de item. Entendendo que o requisito
não é inferior ao que está especificado e sim superior. Para garantir a oferta de equipamentos mais
modernos no mercado. Sim, o entendimento está correto, poderão ser ofertados equipamentos tanto com
a tecnologia SATA III de 6Gbps quanto a M.2 NVME.

QUESTONAMENTO 2: EMPRESA GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
LTDA

Deverá ser fornecido 01 (um) mouse tipo Touchpad integrado ao gabinete do notebook, com 2
ou 3 botões para seleção de objetos
O equipamento que pretendemos ofertar com tecnologia recente dispõe de botões integrados
sensíveis a pressão, botões não mecânicos, entendemos que tal característica atende ao solicitado
e será prontamente aceita pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?
Resposta SEDUC: Está correto o vosso entendimento.
QUESTONAMENTO 3: EMPRESA GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
LTDA

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação:
Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
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proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura
do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não
serão exigidos catálogos, folders , Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo
estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta
reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?
Resposta PREGOEIRO: Não. Tais informações (folders, Catálogos, Certificados e
declarações) deverão ser inseridas juntamente com os documentos de Habilitação.

QUESTIONAMENTOS - EMPRESA DATEN:
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão:

a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de
reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos
dispositivos, acessados através do número de série do equipamento.
b. Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema
Operacional Windows 10.
Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que todos os
programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a
qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilização das
ferramentas acima, por se tratar de mídia eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente
para atendimento a especificação de mídias físicas. Nosso entendimento está correto?
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão possui
um Setor Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias
para cada lote adquirido, ou uma mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5
unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos equipamentos seja necessário o
envio de mídias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA Pergunta 01: Conforme estabelecido no Termo de Referência, o recovery do
Sistema Operacional poderá ser disponibilizado em uma partição do disco rígido do equipamento
também.

Pergunta 02 – No quesito AMOSTRA:
“ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES
6.3 A comprovação, da equivalência ou superioridade tecnológica deverá ser feita mediante
documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração. Estes
documentos deverão ser enviados juntamente com as amostras do novo equipamento.”
O enunciado acima menciona envio de amostras. Ponderando que os equipamentos a serem ofertados
necessitam ter a sua configuração baseada nas exigências constantes em cada procedimento licitatório,
e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, uma vez que na maioria dos casos, a
fábrica dos equipamentos não fica localizada no mesmo Estado onde as amostras devido em ser
entregues, entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 07 (sete) dias úteis. Nosso
entendimento está correto?
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RESPOSTA Pergunta 02: Informamos que a comprovação da equivalência ou superioridade
tecnológica poderá ser feita apenas a partir da documentação técnica com o detalhamento das
características do produto acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração.

Pergunta 03 – No quesito Ata de Registro de Preço:
Considerando que este é um processo com Registro de Preços e sendo o edital silente quando a
permissão para adesão, gostaríamos de saber se o órgão permite que outro órgão não participante
possa aderir (pedir carona) ao atual processo?

RESPOSTA Pergunta 03: O Município não dispõe de norma regulamentadora municipal de
Adesão a Ata de Registro de Preço. Neste aspecto, não será autorizada a adesão a ata em função
da ausência de norma.
Pergunta 04 – No quesito EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:
Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com base na validade
reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico)
e também nos dispositivos e na expressa previsão de racionalização de procedimentos administrativos
da Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas propostas
técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, desde que assinada digitalmente através
da estrutura de chaves pública e privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo
meio físico (de papel)?

RESPOSTA Pergunta 04: Os documentos que necessitarem de assinatura poderão ser
assinados por assinatura digital, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves
pública e privada. Quanto à apresentação de documentos físicos, aqueles que não foi possível a
conferência de sua autenticidade digital, deverão ser apresentados conforme indicado no edital.

Josenei Barbosa Silva Santos
Pregoeiro
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