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r4DCLE0 DE LICITAÇÃO 

PROCESSO TI-ADM-2018/43964 
- PREGÃO ELETRÔNICO No 045/2019 Registro de Preço 028/2019. 

Objeto: Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de computadores e monitores. 

IMPUGNANTE:  Empresa interessada no certame apresenta impugnação ao Edital referente ao 
Pregão Eletrônico em epígrafe conforme argumentos abaixo delineados. 

I- TEMPESTIVIDADE E FUNDAMENTOS 
Impugnação foi interposta com base na legislação vigente, notadamente na Lei no 10.520/02 
e na Lei Estadual no 9.433/05. 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNA'ÇÃO 
OTribunal de Justiça do Estado da Bahia deflagrou procedimento licitatório com vistas a Registro de 
Preços unitários para futura e eventual aquisição de computadores e monitores. 

Em 02/08/2019, via e-mail, as 17h:35min, a empresa impugnante contestou o edital amparada nos 
argumentos que seguem abaixo transcritos. 

PARA O UBUNTU "O equipamento ofertado deverá constar na lista de hardware certificado para Linux Ubuntu. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report 
emitido especificamente para o modelo em https://certfication.ubuntu.com/desktop" 

Cumpre esclarecer que o Linux surgiu com a filosofia de código aberto, de modo a fazer com que virás 
organizações passassem a distribui-lo. Contudo, os próprios distribuidores Linux, temendo uma possível 
incompatibilidade entre distribuições e, consequentemente, a autodestruição do produto, regulamentaram, em 
conjunto, as distribuições, criando um núcleo (kemel) comum para evitar a tão temida incompatibilidade, chamando-
o de LSB (Linux Standand Base), a fim de criar a plataforma "padrão" de linux a ser seguida por todos os 
distribuidores Ou seja, o Linux, na realidade, é apenas o nome do kemel do sistema operacional Isto Significa que 
todas as distnbuições usam o mesmo kemel. 

Deste modo, entende-se que, caso o equipamento ofertado estivesse presente no site de uma ou mais das 
distribuições Linux, quais sejam, Ubuntu, Debian, Centos, Open5u5E, Linux Enterprise Desktop 11 ou Red Hat Unux, 
distribuições estas voltadas ao mercado corporativo e com maior número de usuários, comparti/bando do mesmo 
kemel, estará o Edital resguardando o principio da isonomia, inerente a todos os processos licitatórios realizados em território nacional. 

A bem da verdade, as exigências edita//das acima expostas tem caráter restritivo, uma vez que poucos fabricantes, 
figuram na relação de empresas que possuem o certificado Linux Ubuntu fornecido em sitio do desenvolvedor da distribuição. 

A manutenção desta exigência se configura em verdadeira afronta aos principias basilares do direito administrativo 
(em particular, o princípio da isonomia), protegidos pela Lei no 8.666/93, uma vez que limita a participação da 
maioria absoluta das empresas brasileiras fabricantes de equipamentos de informática, que se veem Impossibilitadas 
de disputar o certame. 

Desta forma, diante do que foi exposto, tendo em vista a manutenção da competitvidade e isonomia do certame, 
requer a Recorrente que seja alterada a redação do Termo de Referência, do Edital para: "O equipamento deverá 
possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma das seguintes 
distribuições de Linux: Ubuntu, Debian, Cent0.5, Open5uSE, Linux Enterprise Desktop 11 ou Red Hat Linux, 
(fornecido em sitio do desenvolvedor da distribuição)" B) PARA VOLUME MÁXIMO DO GABIEN7E "Volume máximo (L 
x A x P) não superiora 10.000 cm3" 
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Em consulta aos equipamentos dos fabricantes Dell, Daten, Positivo, Lenovg Login e HP constatamos que 
nenhuma fabricante, Nacional ou Internacional atende a exigência de possuir volume máximo de 10.000 an3  no 
gabinete. 

Portanto, essa exigência deixa de fora todos os fabricantes, indo em desencontro a Resolução No 1.252/2012, no 
seu artigo 130, que trata da definição do objeto. 

No sentido de ampliar a concorrência, solicitamos que a redação seja alterada para até 12.000 cm3, assim, 
possibilitando a participação de outros fabricantes de qualidades participar da Licitação, tendo como consequência a 
redução do valor pago por equipamento. 

C) GREEN ELETRON 'Não tendo ainda sido emitida a comprovação de conformidade com a versão 2018, será 
admitida em substituição a constância em https://greene-lectronicscouncilorg/wp  content/uploads/2019/06/FINAL-
Pcs-and-Displays-2009-Arhive-2014 019.xlsx, apenas no nível Gold, acompanhada da comprovação do processo de 
certificação em andamento para a versão 2018" 

A Green Eletron é uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, que tem por objetivo promover a 
logística reversa dos produtos eletrônicos, conforme pode observar no seu estatuto, presente no link 
https://www.greeneletron.org.br/estatuto.  

Os fabricantes de computadores, que possuem certificado ambiental são responsáveis pela Logística Reversas dos 
seus equipamentos. Exigir que o fabricante possua associação com a empresa Green Eletron, para realizar um sento 
que pode ser feito pelo próprio fabricante ou, por outras empresas que prestam o mesmo serviço, exclui a regra da 
livre concorrência. Ademais o Edital possui diversas exigências que comprovam que o Fabricante e o seu produto 
estejam em conformidade com as práticas sustentáveis. O que toma essa exigência redundante. 

Neste sentido,. solicitamos que seja alterada a redação, retirando a exigência que a engenharia reversa seja 
praticada exclusivamente pela empresa Green Eletron, passando a ser conforme texto abaixo: "O fabricante do 
microcomputador deverá possuir programa para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, podendo ser através 
de terceiros" D) PARA CERTIFICAÇÃO EPEAT "O conjunto (computador monitor) deve estar em conformidade com 
a norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) versão 2018 (1680.1 (2018) citaria), 
comprovando que o equipamento atinge as exigências mais atualizadas para controle do impacto ambiental em seu 
processo de fabricação. Esta comprovação deverá ser feita através do site http://wwwepeatnet, na categoria 
(Computeis and Displays (2018) (launched 2019);" 

Veiámos os fatos. O EPEAT, é um rótulo ecológico que comprova que o equipamento está em conformidade com 
os padrões sustentáveis, baseado nas normas IEEE 1680, sendo que a variação IEEE 1680.1 é especifica para 
computadores e notebooks, conforme pode verificar na imagem abaixo, recortada do sita do www.epeatnet, 
precisamente no link: http://greenelectronicscounalorg/epeat-criteriat  

O EPEAT é gerenciado pela Green Electronics Council (GEC), empresa sediada nos EUA, e tem suas normas 
baseadas na legislação dos Estados Unidos e da União Européia. 

Considerando que o EPEAT é uma certificação ambiental, baseada na norma IEEE 1680, informamos que existem 
outras certificações ambientais, emitidas por outras instituições Internacionais ou nacionais; credenciadas pelo 
INMETRO ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por exemplo, também baseadas na norma IEEE 
1680, comprovando a similaridade entre os programas/certificações. 

A ABNT fundada no Brasil há quase 79 anos, em 28 de setembro de 1940 é um órgão nacional reconhecido 
internacionalmente. Entidade privada e sem fins lucrativos, é membro fundador da International Organization for 
5tandardization (Organização Internacional de Normalização - 150), da Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
(Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas - Copant) e da Asociación Mercosur de Normalización (Associação 
Mercosul de Normalização - AMN). Desde a sua fundação, é também membro da International Electrotechnical 
Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional - IEC). 

A ABNT após estudos de adequação à legislação e à realidade local, e ampla discussão em audiências públicas 
desenvolveu uma certificação ambiental (Rótulo Ecológico) para os computadores, sendo o procedimento de 
certificação voltado para a realidade do mercado brasileiro, que além de exigir que o equipamento esteja em 
conformidade com os critérios da norma IEEE 1680 (Norma utilizada pelo EPEAT), também exige que o equipamento 
atenda outras normas sustentáveis e de segurança, como a Port. 170 do INMETRO, a Directiva 2006/66/EC, ABNT 
NBR 13230, Eco Mark 119, Ro145, Eficiência Energética, ABNT NEP 150 14020, ABNT NEP 150 14024, dentia outras 
(conforme pode-se observar na imagem abaixo, recortada do documento PE-351.01, que descreve os procedimentos 
para se obter o Rótulo Ecológico emitido pela própria ABNT disponível no link: 
http://www.abntonline.com.br/CERTODAD05/Documentaspx7a=ZtT2OP5svpiolintlyhkua3d963d).  
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18.A ABNT vem realizando a quase um século, o estudo, a adequação, certificação e fiscalização das normas 
brasileiras, tal entidade é creditada e conceituada internacionalmente. Solicitar uma certificação estrangeira, 
utilizando o alando de que a mesma é o melhor para o mercado nacional é no mínimo desrespeitoso com as 
renomadas entidades certficadoras Brasileiras, deixando claro, uma predileção desarrazoada por certificações 
estrangeiras e a falta de crença na competência dos serviços nacionais. 

19.Assim, solicitamos que a exigências constantes do Edital, sejam modificadas respectivamente, conforme sugestão 
abaixo já adotada por diversos Editais: 

"O conjunto (computador + monitor) deve estar em conformidade com a norma EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) versão 2018 (1680.1 (2018) criteria), comprovando que o equipamento 
atinge as exigências mais atualizadas para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação. 
Esta comprovação deverá ser feita através do site http://www.epeat.net, na categoria (Computeis and 
Displays (2018) (launched 2019) ou comprovada através de certificados emitidos por instituições 
credenciadas a ABNT ou INMETRO;" 

Decisões como esta, objetivam e tutelam a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
atendendo, assim, aos ditames constitucionais e legais que norteiam a matéria. 

A Carta Magna é clara o suficiente ao determinar em seu art. 37, XXI, que: 

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei; o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." 
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A Lei no 8.666/93, por sua vez, em seu ait. 30, caput, tratou de conceituar licitação, em conformidade com os 
conceitos doutrinários já vistos; 

'51 licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos." 

Como se percebe, a Constituição, em seu art. 37, XXI, alhures transcrito, assim como a Lei no. 8.666/93 trazem, 
em seu teor, os princípios norteadores da atividade exercida pelos administradores durante o certame. O exame da 
validade ou invalidada dos atos praticados durante o processo de licitação, por diversas vezes, passará antes pela 
análise à luz destes princípios, enumerados e divididos pelo jurista José dos Santos Carvalho Filho em princípios 
básicos (princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatódo e do julgamento objetivo) e correlatas (princípios da 
competitividade, da indistinção, do sigilo das propostas, do formalismo procedimental, da vedação à oferta de 
vantagens e da obrigatoriedade). 

Para que prevaleça a lisura numa dada licitação pública, nas palavras de José dos Santos Carvalho filho, deve- se 
observar "que todos os interessados em contratar com a Administração devem competir em igualdade 
de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro". 

O estabelecimento, no Edital, de cláusulas ou condições que possam comprometer, restringir ou frustrar o caráter 
competitivo do certame, estabelecendo preferências ou distinções entre os licitantes é considerado conduta vedada 
ao agente público responsável pela sua elaboração e divulgação. 

26 Todo e qualquer tratamento discriminatório é ato que demonstra arbitrariedade, além de afrontar de forma 
brutal, não somente o princípio da isonomia, mas também os princípios da impessoalidade, moralidade e probidade; 
daí o porquê de a Lei o proibir expressamente. 

27. Váf7á5 são as decisões do Tribunal de Contas da União - TCU no que tange à compra de equipamentos de 
informática. Estas decisões trazem em seu bojo, inclusive, a definição e a composição dos equipamentos e os vários 
modos como podem os órgãos licitantes efetuar as aquisições, sem prejudicar o caráter competitivo e isonómico do 
certame. 

PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Por fim, requer o impugnante: 

"Em face ao exposto, confia e espera, .pois seja a presente IMPUGNAÇÃO conhecida e provida, a fim de permitir que as 
alterações pleiteadas sejam acolhidas; isto aumentaria consideravelmente a quantidade' de licitantes e tomaria o certame muito 
mais competitivo, trazendo, consequentemente, benefícios para este órgão. Informamos que, caso o órgão decida pela 
mantença das exigências restritivas, o edital poderá ser alvo de novas impugnações ou, até mesmo de representações ao 
Tribunal de Contas do Estado". 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES PELO NÚCLEO DE LICITAÇÕES E ÁREA TÉCNICA 
DEMANDANTE: 

PRELIMINARES: 

Preliminarmente, a presente impugnação foi analisada quanto à tempestividade, concluindo-se pelo 
conhecimento da mesma, posto que interposta no prazo legal. 

Com efeito, considerando que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-mail, no dia Em 
02/08/2019, via e-mail, as 17h:35mine, considerando que a abertura da sessão pública do pregão 
estava marcada para o dia 09/08/2019, não há dúvidas quanto a sua tempestividade 
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a) INFORMAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA - 

No interesse de elucidar os argumentos postos pela impugnante, este Pregoeiro encaminhou as 
questões para análise e deliberação da área técnica demandante que prestou os seguintes 
esclarecimentos: 

".1) PARA O UBUNTU 
"O equipamento ofertado deverá constar na lista de hardware certificado para Linux Ubuntu. 
A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware 
Compatibility Test 'Report emitido especificamente para o modelo em 
https://ceitification.ubuntu.com/desktop" 

Com base no mandato legal citado pelo impugnante, entendemos que a licitação deve 
garantir a isonomia, porém sem prejudicar a obtenção da proposta "mais vantajosa para a 
Administração': 

Exatamente com essa finalidade, a licitação foi dividida em dois lotes, evitando assim 
prejudicar a competitividade do conjunto em face de uma necessidade especifica das áreas de 
desenvolvimento e suporte do TJBA. 

A exigência da certificação Ubuntu não visa meramente garantir a qualidade dos 
equipamentos. Se assim fosse, ela deveria ser exigida em ambos os lotes. 
Ocorre que os equipamentos previstos no Lote 2 não estão destinados a usuário final e sim a 
técnicos especializados em desenvolvimento e suporte de aplicações Linux. 

Grande parte dos sistemas em uso no TJBA estão sediados na plataforma Linux, existindo ao 
presente mais de 500 servidores virtuais em atividade. 

Funções essenciais de desenvolvimento e suporte dessas aplicações são realizadas em 
equipamentos desktop que, necessariamente, devem rodar o mesmo kernel e, para que essas 
funções sejam desempenhadas com a segurança e produtividade necessárias, é preciso 
contar com plena compatibilidade entre o hardware e o software utilizado. 

É por essa razão que se exige a certificação de equipamentos pelo próprio fabricante do 
software, assumindo que apenas ele esteja tecnicamente capacitado para realizar testes 
exaustivos abrangendo todas as ferramentas nas suas versões mais recentes. 

Nesse sentido, a alegação do impugnante não procede pelas seguintes razões: 

o o kernel, que o impugnante alega ser comum a todas as distribuições, é apenas o núcleo 
do sistema operacional. Em cima desse núcleo, cada distribuidora agrega suas próprias 
ferramentas de software para diversas aplicações. 

A compatibilidade estabelecida pela LSB (Linux Standard Base) não se refere à 
compatibilidade do sistema operacional com o hardware e sim, à compatibilidade entre o 
núcleo comum e as ferramentas especificas de cada uma das distribuições. Ou seja, trata-se 
de uma compatibilidade exclusivamente de software. 

Nem todas as distribuições Linux são iguais ou têm a mesma finalidade. Enquanto a 
maior parte das distribuições citadas pelo impugnante estão preferencialmente direcionadas a 
servidor de aplicações, o Linux Ubuntu leva considerável vantagem nas ferramentas de 
produtividade para o desktop. Assim, o TJBA utiliza em servidores a distribuição RedHat 
Enterprise, mas as atividades de desenvolvimento e suporte são realizadas em Linux Ubuntu. 
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Essa opção leva em conta que a distribuição Ubuntu oferece maior quantidade e 
variedade de aplicativos, possibilita maior interação e usabilidade e maximiza a produtividade 
dos técnicos. Essa dualidade de distribuições não compromete o resultado, posto que, sendo 

kemel, de ambas as distribuições, intercompatível em razão da Linux Standard Base, 
aplicações desenvolvidas e testadas em Ubuntu rodam transparentemente na distribuição 
RedHat. 

A utilização do Ubuntu nas áreas de desenvolvimento e suporte não é uma escolha 
apenas do Tribunal de Justiça de Estado da Bahia. Levando em conta, principalmente, o 
ganho em produtividade, praticamente todos os órgãos que utilizam sistemas baseados em 
Linux estão optando por essa distribuição. 

Pelas razões acima expostas, entendemos que a certificação Ubuntu é imprescindível para 
garantir produtividade e segurança adequadas à criticidade dos sistemas do TJBA. 
Entretanto, cabe reiterar que essa exigência consta apenas no Lote 2. 

O Lote 1 - que, aliás, constitui o conjunto de equipamentos mais numeroso e de maior valor 
global - será utilizado exclusivamente em ambiente Windows. 

Finalmente, cabe ressaltar que a exigência de certificação Ubuntu não constitui restrição ao 
caráter competitivo do certame, posto que existe variedade de produtos de diversos 
fabricantes que contam com tal certificação. 

PARA VOLUME MÁXIMO DO GABINETE 

"Volume máximo (L x A x P) não superior a 10.000 cm3" 
Contrariamente ao que se alega na impugnação, todas as principais empresas do mercado 
possuem modelos que se enquadram na exigência do edital. 

Concretamente, uma rápida consulta ao site da empresa impugnante evidenciou que constam 
nele ao menos quatro modelos de equipamentos com volume do gabinete sensivelmente 
inferior ao máximo definida 

Os modelos verificados no site da empresa impugnante são os seguintes: MINI PC DC3A-U, 
MINI PC DC3B-U, MINI PC DC3C-U e MINI PC DC3D-U. 
Portanto, o volume máximo definido no edital não constitui limitação à livre concorrência. 

GREEN ELE 1RON 

"Não tendo ainda sido emitida a comprovação de conformidade com a versão 2018, será 
admitida 	em 	substituição 	a 	constância 	em 	https://greene- 
lectronicscounciforg/wpcontent/uploads/2019/06/FINAL-pcs-and-Displays-2009-Archive-2014-
2019.xlsx, apenas no nível Gold, acompanhada da comprovação do processo de certificação 
em andamento para a versão 2018" 

Contrariamente ao que afirma a empresa impugnante, o edital não exige que o fabricante 
possua associação com a empresa Green Eletron (que, aliás, não é uma empresa e sim, uma 
organização não governamental). A única exigéncá do edital é que o equipamento tenha sido 
certificado na norma correspondente. 

Cabe destacar que essa certificação - EPEAT 2009 Gold - constitui; no edital, uma 
fiexibilização da exigência principal, que é de o equipamento possuir a çertificação mais atual 

F 
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- EPEAT 2018 - sendo tal opção especificamente destinada a possibilitar a partdpação de 
equipamentos que, já atendendo potencialmente à nova norma, ainda não tenham concluído 

seu processo de certificação. 
Ao menos potencialmente, é essa a situação da empresa impugnante, posto que aparece 
listada em https://greeneledronicscouncitorg/wp-content/uploads/2019/06/Transitioning-
MSMEs-for-EPEAT-2018.pdt  Entretanto, a efetiva existência do processo de certificação para 

modelo ofertado deverá ser comprovada em anexo à proposta conforme previsto no edital. 

D) PARA CER77FICAÇÃO EPEAT 

"0 conjunto (computador + monitor) deve estar em conformidade com a norma EPEAT 
(Electronic Product Environmental Assessment Tool) versão 2018 (1680.1 (2018) criteria), 
comprovando que o equipamento atinge as exigências mais atualizadas para controle do 
impacto ambiental em seu processo de fabricação. Esta comprovação deverá ser feita através 
do site http://www.epeatnet, na categoria (Computers and Displays (2018) (launched 
2019);" 

Conforme consta dos Estudos Preliminares da licitação em comento, "O Programa EPEAT 
estabelece um conjunto abrangente de critérios de desempenho de responsabilidade social e 
ambiental, relacionados ao gerenciamento de substâncias, seleção de materiais; longevidade 
do produto, conservação de energia, gerenciamento de final de vida, responsabilidade social 
corporativa etc. A inclusão destas exigências nos editais de licitação não visa apenas garantir 
a sustentabilidade dos produtos a serem adquiridos. As contratações sustentáveis, mais do 
que opções administrativas, são consideradas como políticas públicas voltadas à indução do 
mercado no sentido de fornecer produtos e serviços que atendam aos três pilares da 
sustentabiliclade, ou seja, que sejam amblentalmente corretos, sooálmente justos e 
economicamente viáveis." 

Consta, ainda, no Termo de Referência, que o equipamento ofertado deve comprovar que "as 
exigências mais atualizadas para controle do impacto ambiental em seu processo de 
fabricação". Levando em conta que a norma EPEAT é vanguarda na sua área envolvendo 
diversas certificações parciais emitidas por outros órgãos, bem como que essa norma foi 
recentemente revisada, na versão 2018, com a incorporação de diversos novos critérios de 
avaliação, é duvidoso que outra norma, seja ela nacional ou estrangeira, possa atualmente 
substituir com equivalência a certificação exigida. 

Por outra parte, a certificação EPEAT é de exigência habitual, não apenas nas licitações do 
TJBA como também de diversos outros órgãos, podendo ser citada como exemplo o Pregão 
Eletrônico no 52/2018, licitado pelo Conselho Nacional de Justiça, no qual a empresa 
impugnante foi vencedora': 

b) MANIFESTAÇÃO DO NCL 

Dos fundamentos acima, apresentados pela área técnica, se conclui que o Edital do PE 045/2019 e 
seus anexos, foram elaborados em conformidade com as normas vigentes dentre elas a Lei n.° 
10520/02, Lei n.o 9.433/2005, tendo sido, inclusive, vistado e aprovado não só pela Área Demandante 
bem como pela Consultoria Jurídica da Presidência conforme previsão legal. 

V- DA DECISÃO  

A Administração tem o dever de apreciar e o poder-dever de rever seus próprios atos e sanar os 
defeitos encontrados, quando for o caso, por prudência, zelo e princípio da autotutela. No caso acima 
exposto ficou evidenciado, que as alegações da Impugnante são inconsistentes, uma vez que não 



Salvador, 07 de agosto de 2019. 

1)1(ari ia dkã açari. 
Pregoeira 	 C 

Rocha Lima 
o de Licitação 

PODER JUDICIÁRIO DA BANIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

 

NCL_ 

 

NÚCLEO DE LicrrAçÃo 

 

,,ÚnEstriNN" 

  

restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou irregularidade nos dispositivos constantes no edital, ora 
impugnado. 

Diante de todo o acima exposto, o opinativo é pelo NÃO PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO por 
entender, conforme fundamentos aqui apresentados, que o Edital referente ao Pregão Eletrônico 
045/2019 atendeu aos requisitos legais pertinentes DEVENDO PE MANECER INALTERADO. 
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NÚCLEO DE UCITAÉÁC 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONÁMENTOS: 
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos aos questionamentos que seguem 
abaixo transcritos: 

Questionamento 1:As especificações do Edital descrevem a configuração do equipamento e as condições de garantia 
e prestação dos serviços de suporte técnico. No nosso entendimento, a composição de preços para o objeto é formada 
em parte pelo preço de equipamento e outra pelo valor dos serviços de garantia e suporte técnico a serem prestados. 

Entendemos que o faturamento do contrato poderá ser feito separadamente, mediante emissão de Nota Fiscal de 
Venda (para o equipamento) e Nota Fiscal de Serviços (para a garantia e suporte técnico), totalizando o valor unitário 
total apresentado na nossa proposta final. Está correto o nosso entendimento? 

Questionamento 2: Nossa empresa possui Matriz no Distrito Federal e Filais em outros estados. Sabemos que nesse 
caso, os CNRIs da Matriz e das filiais possuem a mesma raiz, determinando, portanto, que são a mesma pessoa jurídica. 
Sendo assim, se for firmado o contrato com a Matriz (Distrito Federal), será possível que, por motivos logísticos, as 
entregas e faturamentos para o IMA ocorram por qualquer una das Filiais, a critério da Contratada (Rio de Janeiro ou 

outro Estado), desde que preservado o Preço unitário total de nossa proposta final. Está correto o nosso 
entendimento? 

Questionamento 3: 
Referente ao item ido Lotei é mencionado: "7 DISCO ÓTICO (CD/DVD):7.1 Não requerido.". Porem no mesmo Lote 1 
é requerido, no Item 3, Drive de DVD±RW externo. Entendemos que ao ofertarmos um equipamento no qual possua 

uma unidade de Drive de DVD±RW interno respeitando a volumetria máxima de até 10.000 cm3, Item 10.4, também 
estaríamos atendendo ao edital. Visto que com a inclusão do drive de DVD±RW interno traria uma maior economia 
financeira ao T.1-13A, já que o componente estará incluído ao equipamento principal. Está correto o nosso entendimento? 

Questionamento 4: 
É importante que exista um link público no site do fabricante através do qual seja possível consultar a vigência da 
garantia do equipamento. Isso dá a segurança ao cliente que a garantia entregue será prestada pelo Fabricante 
(independentemente de a venda foi realizada por um integrador, revenda ou o próprio fabricante). 

É fundamental que seja possível validar a configuração do equipamento no site do fabricante. Isso garante que a 
configuração entregue para o cliente está coberta pela garantia do fabricante e também garante que todas as peças 
internas dos equipamentos passaram pelo controle de qualidade do fabricante do equipamento. 

Com isso, entendemos que o fabricante deverá disponibilizar site, sem custo adicional ao equipamento, para consulta da 
vigência da garantia e da configuração do equipamento ofertado. Está correto o nosso entendimento? 

Questionamento 5: 
As ferramentas de diagnostico na 1310S são fundamentais para trazer agilidade e autonomia para os clientes. Como 
sabemos que, em clientes Governo, o ciclo de vida dos equipamentos costuma ser entendido, a ferramenta de 
diagnóstico na BIOS traz propriedade intelectual dos equipamentos para o cliente. Desta forma, ao final da garantia 

contratual, o cliente poderá prestar a manutenção aos equipamentos com sua equipe própria, estendendo assim a 
utilização destes. 

Além disso, a presença de uma boa ferramenta de diagnóstico faz com que possíveis defeitos de hardware sejam 
rapidamente identificados, reduzindo assim o tempo de indisponibilidade dos equipamentos impactados. 

Com isso, entendemos que o equipamento ofertado deverá possuir ferramenta de diagnóstico do próprio fabricante, 
sem custo adicional ao equipamento, devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos on-site, emitir 

alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema. Está correto o 
nosso entendimento? 

Questionamento 6: 

Em relação a prestação do serviço de garantia dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do 
produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela 
contratante, no qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se identificará o 
problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será 
acionado imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 



Questionamento 7: 
Em relação a Garantia entende-se que o suporte deva cobrir, via contato telefônico, that e/ou email, perguntas básicas 
sobre como realizar a configuração do equipamento, inclusive suporte ao sistema operacional. Está correto o nosso 
entendimento? 

Questionamento 8: 
Em relação a Garantia solicitada no edital, considerando que os licenciantes de software e sistema operacionais 
existentes atualmente no mercado não disponibilizam tempo de solução para falhas e uma vez que falhas neste 
contexto podem exigir o desenvolvimento de um patch, entendemos que o tempo de solução solicitado no edital se 
refere apenas ao reparo do hardware. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 
Instada a se manifestar sobre os questionamentos, a área técnica apresentou os seguintes esclarecimentos: 

Questionamento 1: Resposta: Não. O entendimento conjunto da SETIM e da COLIQ é de que, tendo em 
vista a natureza do objeto, só deverá ser aceita uma única Nota Fiscal para cada item dos lotes. 

Questionamento 2: Resposta: Não. O entendimento conjunto da SETIM e da COLIQ é de que, uma vez 
firmado o contrato, o CNPJ das Notas Fiscais deverá ser o mesmo CNP.) do instrumento contratual. 

Questionamento 3: Resposta: Não. Serão aceitos, indistintamente, equipamentos com ou sem unidade de 
Drive de DVD±RW interno. Porém, isso não dispensa o licitante de cotar o item 3 conforme definido no edital. 

Questionamento 4: Resposta: Não consta exigência nesse sentido no Termo de Referência. 

Questionamento 5: Resposta: O Termo de Referência não veda a inclusão dessa ferramenta, mas 
também não consta exigência nesse sentido. 

Questionamento 6: Resposta: A identificação de eventuais problemas no equipamento e as ações 

necessárias para saná-los é de responsabilidade da contratada. Contudo, a equipe de TI do contratante 

colaborará para este fim realizando o contato telefônico e respondendo às questões eventualmente 
apresentadas pela equipe técnica da contratada. A responsabilidade da contratada não se limita à troca de 
peças, podendo existir outras situações que precisem de atendimento on site, como aquelas em que não é 
possível realizar o diagnóstico remotamente. 

Questionamento 7: Resposta: Sim. O entendimento está correto. 

Questionamento 8: Resposta: Não. A garantia é de pleno funcionamento (hardware e software). 
Entretanto, situações fora do controle da contratada, tais como a necessidade de desenvolvimento de um 
patch pelo fabricante do software, desde que devidamente comprovadas, poderão justificar o não 
cumprimento do prazo exigido. 
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NúCuo DE u(iTAÇÁO 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAMENTOS:  
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos aos questionamentos que seguem 
abaixo transcritos: 

Questionamento 1: No Edital — 10. DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO - POC (PROOF OF 
CONCEPT) — ITEM 4.3 - ANEXO I — é solicitado: "10.1. Caso o modelo de processador ofertado não esteja 
ainda registrado na base de dados Passmark, constante em http://www.cpubenchmark.neVcpu_list.php), o 
licitante poderá solicitar a oportunidade de demonstrar praticamente o atendimento às exigências mínimas de 
desempenho (CPU Mark) rodando presencialmente o software de verificação de performance disponível para 
download em https://www.passmark.com/products/performancetestr. Considerando que a configuração do 
equipamento influencia na pontuação final, entendemos que, ainda que o processador ofertado conste no 
site, também serão aceitos como comprovação, anexado na proposta, testes rodados no equipamento 
ofertado, sendo dada a oportunidade de demonstrar praticamente o atendimento às exigências mínimas de 
desempenho (CPU Mark) rodando o teste presencialmente, conforme prevê o subitem 10.1 (POC) do Edital. 
Nosso entendimento está correto? 

Questionamento 2: No Edital — 10. DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO - POC (PROOF OF 

CONCEPT) — ITEM 4.3 - ANEXO I — é solicitado: "(...)Em tal caso, finalizada a disputa de lances, após aferida 

a regularidade dos documentos da licitante ARREMATANTE, e verificada a solicitação de Prova de Conceito 

inclusa na proposta comercial, o Pregoeiro convocará a empresa, através do chat de mensagens, para, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, realizar a comprovação.". O enunciado acima sugere o envio de amostra para a 

realização do POC em 2 (dois) dias úteis. 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 devem ser entregues, entendemos que 

o prazo de entrega justo para todas as licitantes, possa ser fixado em 5 (cinco) dias úteis. Nosso 
entendimento está correto? 

Questionamento 3; No Edital - 3.1.7 Recebimento Provisório e Definitivo (Art. 18, § 30, III, a, 6) - é 
solicitado: "Como comprovação de licenciamento do Sistema Operacional Windows estabelecido no Anexo III 

(MODELO DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA), será exigida a presença da etiqueta oficial da 

Microsoft (Proof of License), devidamente afixada em cada um dos equipamentos. Para viabilizar o controle 

do licenciamento do Windows, deverá ser anexada ao fornecimento uma relação integral de todas as licenças, 

vinculando ao número de série de cada computador o "product key" da etiqueta de licenciamento.". 

Atualmente, máquinas adquiridas com licença Windows 10 tem a sua autenticidade garantida através do selo 

de GML (substituto do COA) da Microsoft afixado ao equipamento em conjunto com a chave de ativação do 

Windows inserido no BIOS (OA 3.0), sendo a ativação feita automaticamente uma única vez quando 
conectado à internet. Com  base no exposto acima, entendemos que serão aceitos equipamentos com a chave 

de ativação do Windows dentro do BIOS, etiqueta Microsoft GML afixada ao equipamento para atendimento 
ao solicitado. Nosso entendimento está correto? 

Questionamento 4; No Edital - Anexo III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

— Lote 1 Item 1. Computador Tipo 1 e Lote 2 Item 1. Computador Tipo 2- é solicitado: "3.1 A BIOS deverá 

possuir número de série do equipamento e campo um editável que permita a inserção manual da identificação 

customizada, como, por exemplo, o número do patrimônio de equipamento, podendo o mesmo ser lido 

remotamente via comandos SMBIOS. BIOS que permita atualização, sendo suportada a atualização remota da 

BIOS por meio de software de gerenciamento." "10.3 Ter capacidade de detectar a violação física do 

gabinete, gerar eventos de sistema e armazenálos em memória não volátil na placa-mãe, visualizados por 

meio de software de gerenciamento." Entendemos que não é necessário ofertar software de gerenciamento 

para estes itens, apenas o BIOS e o equipamento deverão possuir suporte as funcionalidades descritas. Está 

correto nosso entendimento? Caso não esteja correto favor esclarecer. 



Questionamento 5: No Edital - Anexo III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

— Lote 2 Item 1. Computador Tipo 2 - é solicitado: "14.4 O equipamento ofertado deverá constar na lista de 

hardware certificado para Linux Ubuntu. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação 

do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo em 

https://certification.ubuntu.comidesktopp. De  acordo com as informações enviadas pela responsável pela 

Distribuição Ubuntu mundial, a mesma informa que nenhum OEM local está autorizado a fornecer máquinas 

com Ubuntu com exceção da Dell, Lenovo e HP. Isso se deve ao fato de que a Ubuntu possui contratos 

mundiais com estes fabricantes e nenhum contrato com empresas locais. Tal exigência restringe a 

participação justa de diversas empresas, inclusive as empresas nacionais, sendo que não há nenhum 

benefício real em termos de qualidade e custo para o órgão. Sem que haja nenhum prejuízo para a 

CONTRATANTE e para que um número maior de empresas nacionais possam participar do certame, 

entendemos que também serão aceitos equipamentos que possuam Certificação HCL com umas das seguintes 

distribuições Linux: Suse, OpenSuse , Red Hat, OpenSuse e OpenMandriva, além do Ubuntu, comprovados 

nos respectivos sites dos seus distribuidores. Nosso entendimento está correto? 

Questionamento 6: No Edital, subitens 6.2.2 e 7.3.1 mencionam: "O licitante deverá, obrigatoriamente, 

consignar no campo "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" no sistema eletrônico, com o objetivo de identificar 

claramente o produto ofertado, sob pena de desclassificação: a) MARCA e MODELO DO PRODUTO". "As 

propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis no sistema eletrônico 

do Banco do Brasil". Entendemos que ao cadastrarmos a proposta no portal, devemos apenas inserir o VALOR 

TOTAL DO LOTE juntamente com a MARCA e MODELO. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, 
favor esclarecer. 

Questionamento 7: Os fabricantes de computadores, assim como as demais empresas com produção 

nacional, estão inseridos no cenário macroeconômico do país, bem como na economia mundial. Os 

microcomputadores possuem boa parte de seus componentes internos cotados em dólar. Até mesmo os 

componentes nacionais, cotados em reais, tem relação direta com a moeda americana, pois, estes itens são 

constituídos de componentes eletrônicos, como semi-condutores, transistores, circuitos integrados, 

nanocircuitos, microprocessadores etc, e estes são majoritariamente produzidos na Ásia. Como é de 

conhecimento comum, a moeda corrente utilizada em transações comerciais internacionais é o dólar. Assim, 

de uma forma ou de outra, a matéria-prima para produção de microcomputadores sofre alto impacto com a 

variação do dólar. Considerando que o edital em questão é uma ata de registro de preços de 12 meses, será 

uma tarefa extremamente desafiadora prever com exatidão o comportamento do dólar durante a vigência do 

contrato. Diante disso, sabendo que o dólar sofre variações por diversos motivos, desde políticas internas de 

países com grande peso econômico até intempéries ambientais e que dificilmente um órgão do governo aceita 

uma solicitação de reequilíbrio econômico em função da variação cambial, os fabricantes, com o intuito de 

cumprir seus contratos e conseguir manter suas margens de atuação em patamares viáveis, acabam por 

recorrer a ferramentas de proteção cambial. Porém, essas ferramentas dependem de informações sobre os 

fornecimentos. Quantidades e previsão de quando os fornecimentos ocorrerão são muito importantes. Quanto 

menor o nível das informações obtidas, mais impreciso é o resultado e, como consequência, maiores são os 

prejuízos, tanto para a empresa, que ao adotar medidas de proteção com base em estimativas imprecisas 

encarece seus produtos, quanto para o órgão, que acaba por comprar um produto mais caro. Assim sendo, 

tendo em vista o auxílio mútuo, solicitamos informações a respeito do fornecimento ao órgão, com 

estimativas de quantidade de máquinas por pedido e quando esses pedidos serão colocados, contemplando a 

quantidade a ser efetivamente adquirida da ata e garantindo assim maior economicidade por parte do órgão, 

bem como sucesso no fornecimento da ata e concretização do contrato. 

Questionamento 8: No site para cadastro da proposta consta apenas 1 lote com 2 itens, sendo 1 de 

computadores de 4175 unidades e 1 item 6350 monitores. Não aparece os itens de Drive de DVD e Memória 

adicional. Diante do exposto, solicitamos esclarecer como deveremos fazer o cadastro, uma vez que consta 
apenas um lote único. 

Questionamento 9: No Edital - Anexo III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
— Lote 1 Item 1 Computador Tipo 1 e Lote 2 Item 1 Computador Tipo 2 - é solicitado: "(...)deverá ser 

fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea — NBR 14136) para o padrão antigo (macho — 

2P+T).". Entendemos que o adaptador de fonte elétrica 2P+T deverá ser fornecido somente nos itens 1 dos 

Lotes 1 e 2, e não se aplicam aos monitores desses lotes. Nosso entendimento está correto? Caso o nosso 



entendimento não esteja correto, entendemos que é obrigatório o fornecimento de adaptadores de fonte 

elétrica 2P+T nos Computador e Monitores dos Lotes 1 e 2. Está correto o nosso entendimento? 

Questionamento 10: Conforme Art. 21, parágrafo 40  da Lei 8.666/93 "A licitação é pública e toda e 

qualquer informação a respeito dela também deve ser pública." E ainda no mesmo artigo "Qualquer 

modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas." Diante do exposto solicitamos os seguintes esclarecimentos: a. Entendemos que as respostas de 

esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital serão publicadas no site 

http://www.licitacoese.com.br. Nosso entendimento está correto? b. Caso o entendimento anterior não esteja 

correto, solicitamos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no 

edital sejam enviadas nos e-maus: scsouza@positivo.com.br  e jurandirt@positivo.com.br. 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 

Instada a se manifestar, a área técnica apresentou os seguintes esclarecimentos: 

Questionamento 1: Resposta: Não. A prova de conceito visa exclusivamente comprovar a performance de 
processadores ainda não constantes na base de dados Passmark. 

Questionamento 2: Resposta: Não. Caso a preparação da amostra leve mais tempo que o definido no 
edital, a empresa licitante deverá iniciá-la com a antecedência que for necessária para viabilizar a sua 
participação. 

Questionamento 3: Resposta: O entendimento está correto. Serão aceitos equipamentos com a etiqueta 
Microsoft GML e a chave de ativação do Windows inserida no firmware. Mesmo assim, fica mantida a 
exigência de anexar ao fornecimento' a relação integral de todas as licenças, vinculando cada licença ao 
número de série do computador respectivo. 

Questionamento 4: Resposta: O entendimento está correto. 

Questionamento 5: Resposta: Não. O edital não exige o fornecimento de máquinas com Ubuntu. Apenas 
que seja comprovada a compatibilidade para instalação posterior desse sistema operacional por parte do 
contratante. 
Quanto às certificações, devemos esclarecer que a exigência do certificado Ubuntu não visa meramente 
garantir a qualidade dos equipamentos. Se assim fosse, ela deveria ser exigida em ambos os lotes. 

Ocorre que os equipamentos previstos no Lote 2 não estão destinados a usuário final e sim a técnicos 
especializados em desenvolvimento e suporte de aplicações Linux, que utilizam a distribuição Ubuntu em suas 
estações de trabalho. 

Grande parte dos sistemas em uso no TJBA estão sediados na plataforma Linux, existindo ao presente mais 
de 500 servidores virtuais em atividade. 

Funções essenciais de desenvolvimento e suporte dessas aplicações são realizadas em equipamentos desktop 
e, para que essas funções sejam desempenhadas com a segurança e produtividade necessárias, é preciso 
contar com plena compatibilidade entre o hardware e o software utilizado nos desktops, que no caso é a 
distribuição Linux Ubuntu para desktops. 

Entretanto, cabe' alertar que essa exigência consta apenas no Lote 2. 

O Lote 1 — que, aliás, constitui o conjunto de equipamentos mais numeroso e de maior valor global — será 
utilizado exclusivamente em ambiente Windows. 

Questionamento 6: Resposta: O entendimento está correto. 

Questionamento 7: Resposta: Tratando-se de um registro de preços, os equipamentos poderão ser 
requisitados a qualquer momento, durante a vigência da ata, nos quantitativos que forem definidos pela 
Administração do Tribunal de Justiça em função da necessidade e disponibilidade orçamentária. 

Questionamento 8: Resposta: Não se trata de questão técnica. A resposta cabe ao NCL. 

Resposta NCL: Houve uma falha no cadastramento, o que foi devidamente sanado com 
a inserção do segundo lote e reposição do prazo para realização do certame licitatório. 

Questionamento 9: Resposta: O entendimento correto é o segundo. Tanto os computadores quanto os 
monitores devem ser fornecidos com os respectivos adaptadores. 



Questionamento .10.7 Resposta: Não se trata de questão técnica. A resposta cabe ao NCL. 

Resposta NCL: a.0 entendimento está correto. 
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NÚCLEO DE L:CiTAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAM ENTOS: 
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos aos questionamentos que seguem 
abaixo transcritos: 

QUESTIONAMENTO 01: DO PRAZO DE ENTREGA 

O presente edital no item 9. DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 9.1, alínea 
e) "Prazo de entrega dos equipamentos", pede-se: 

"e) Prazo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data da emissão do empenho, nos termos do item 3.1.3 do Anexo Ido edital" 

Entendemos que o prazo de 30 dias corridos é muito curto, visto que constantemente vemos no mercado que o 
prazo mais utilizado é o de 45 dias, visto que há todo um tramite para o pedido, fabricação, logística e entrega e a 
situação das estradas que não permite a entrega do prazo solicitado, ocorrendo atraso e possíveis penalidades 
aos licitantes. Entendemos que o prazo de entrega dos equipamento será reavaliado para 45 dias. Estamos 
corretos em nosso entendimento? 

QUESTIONAMENTO 02: DA NECESSIDADE DE FOTOCOPIA AUTENTICADA NO BALANÇO 

presente edital no item 9. DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 9.2.4.3, 
pede-se: 

"9.2.4.3 O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de fotocopia autenticada 
do Termo de Abertura e de Encerramento, extraídos do LIVRO DIARIO, 
devidamente registrado na Junta Comercial, sendo que para as Sociedades 
Anonimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na forma da lei, 
copias da publicação de:" 

Estado bem como outros entes públicos adotam a possibilidade de entrega de documentos via SPED, sistema 
eletrônico em que é verificado o histórico do balanço da empresa com os respectivos termos e demais 
documentações complementares. Entendemos que o envio do arquivo de SPED contendo todas as informações 
são suficientes para atender ao edital. Estamos corretos em nosso entendimento? 

QUESTIONAMENTO 03: DO LOTE 1 NIVEL DE EPEAT DO COMPUTADOR TIPO 1 

O presente edital no ANEXO III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, no LOTE 1, no 
item 14 COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE, subitem 14.1, pede-se: 

"14.1 O conjunto (computador + monitor) deve estar em conformidade com a 
norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) versão 2018 
(1680.1 (2018) criteria), comprovando que o equipamento atinge as exigências mais 
atualizadas para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação. Esta 
comprovação deverá ser feita através do site HTTP://www.epeat.net, na categoria 
"Computers and Displays (2018) (launched 2019)" 
Não tendo ainda sido emitida a comprovação de conformidade com a versão 2018, 

será admitida em substituição a Constancia em 
HTTPS:/ greeneletronicscouncil.org/wo-wntent/uoloads/2019/06/FINAL-pcs-and-
Disolavs-2009-Archive-2014-2019.xlsx,  apenas no nível Gold, acompanhada da 

comprovação do processo de certificação em andamento para a versão 
2018. 



Com base no texto acima exposto, entendemos que só haverá a necessidade de comprovação da categoria GOLD 
para os equipamentos em processo de certificação, sendo que os demais equipamentos já certificados não 
precisam necessariamente se encaixar na categoria GOLD. Está correto o nosso entendimento? 

QUESTIONAMENTO 04: DO LOTE 2 NÍVEL DE EPEAT DO COMPUTADOR TIPO 2 
O presente edital no ANEXO III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, no LOTE 2, no 
item 14 COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE, subitem 14.1, pede-se: 

"14.1 O conjunto (computador + monitor) deve estar em conformidade com a 
norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) versão 2018 
(1680.1 (2018) criteria), comprovando que o equipamento atinge as exigências mais 
atualizadas para controle do impacto.ambiental em seu processo de fabricação. Esta 
comprovação deverá ser feita através do site HTTP:Pwww.eoeat.net, na categoria 

. "Computers and Displays (2018) (launched 2019)" 
Não tendo ainda sido emitida a comprovação de conformidade com a versão 2018, 
será admitida em substituição a Constancia em HTTPS:figreeneletronicscouncil.ora/ 
wp-content/uploads/2019/06/FINAL-Pcs-and-Displays-2009-Archive-2014-2019.xlsx, 
apenas no nível Gold, acompanhada da comprovação do processo de certificação em 
andamento para a versão 2018. 

Com base no texto acima exposto, entendemos que só haverá a necessidade de comprovação da categoria GOLD 
para os equipamentos em processo de certificação, sendo que os demais equipamentos já certificados não 
precisam necessariamente se encaixar na categoria GOLD. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 
Instada a se manifestar sobre os questionamentos, a área técnica apresentou os seguintes esclarecimentos: 

Questionamento 1: Resposta: Não. O prazo de 30 dias corridos foi considerado exequível e foi 
determinado atendendo à urgência do fornecimento em face às necessidades do Poder Judiciário. 

Questionamento 2: Resposta: A questão não é de ordem técnica, cabendo a resposta ao NCL. 

Reposta do NCL: 

A regulamentação do Sped-Contábil prevê uma forma específica para registro dos livros digitais, a qual deverá 
ser levada em consideração pela Administração Pública quando da análise dos documentos contábeis das 
licitantes. 

Isso não quer dizer que pelo fato de o registro dos livros contábeis ser efetivado, nesses casos, em âmbito 
digital, a Administração Pública .  pode dispensar os licitantes de apresentar a comprovação de registro. Até 
porque os documentos encaminhados digitalmente podem, perfeitamente, ser impressos e encaminhados no 
envelope de documentos de habilitação. 

Assim, os licitantes que realizam a Escrituração Contábil Digital (ECD) devem apresentar o termo de 
autenticação digital na Junta Comercial respectiva, devidamente acompanhado da impressão dos livros 
entregues digitalmente. 

Desta forma, os licitantes devem atender ao quanto disposto no Edital, especificamente no item 9.2.4.3. 

Questionamento 3: Resposta: O entendimento está correto. Os critérios de certificação EPEAT versão 2018 
são mais abrangentes que os da versão 2009, razão pela qual, para os equipamentos já certificados na norma 
EPEAT versão 2018, não será exigido o nivel Gold Este nivel só será exigido para os equipamentos certificados 
na norma EPEAT versão 2009 que ainda estejam em processo de certificação para a versão 2018. 

Questionamento 4: Resposta: A resposta ao questionamento 03 vale também para este questionamento. 

Salv dor, O de agosto de 20 9 
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PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

_NCL 
NÚCLEO DE VCI-4:C 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAMENTOS: 
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos ao seguinte questionamento que, 
em suma, assim foi expresso: 

"(...) Pelo exposto e considerando que: 

este Egrégio Tribunal não aplicou para os Lotes 1 e 2 a previsão de 25% da quantidade licitada para 

fornecimento exclusivo por empresas ME e EPP, conforme versa o Inciso III do Art. 48 da Lei Complementar 

123/2016. 

a Lei Complementar ng 123/2006 dá efetividade aos mandamentos constitucionais insculpidos nos artigos 

170, IX, e 179 da CF/88, que garantem às micro e pequenas empresas (MPE) tratamento jurídico simplificado, 

diferenciado e favorecido; 

o Decreto 8.538/2015 regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microem presas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 

microemdreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contrafações públicas de bens, 

serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 

entendemos que este Egrégio Tribunal deverá promover a alteração do Termo de Referência do Edital, 

disponibilizando a reserva de 25% para os Lotes 1, 2, adicionando lotes com previsão para participação exclusiva 

ME/EPP. 

Sob tal ambulação solicita-se resposta com a devida publicidade, visando garantir o principio da 

isonomia para que todos os envolvidos possam ter acesso ao entendimento deste Egrégio Tribunal para o tema'  

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO: 
Instada a se manifestar sobre os questionamentos, a área técnica apresentou os seguintes esclarecimentos: 

Questionamento - Resposta: 

Consultando as Leis Complementares mencionadas pelo requerente, verificamos a autenticidade da citação. 

Entretanto, também verificamos que no artigo 49 da Lei Complementar Nacional no 123/2016, consta a 
seguinte exceção: 

"Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

III — o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo 
ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado." 

Do ponto de vista técnico, consideramos que a divisão pleiteada seria profundamente desvantajosa para o 
Poder Judiciário do Estado da Bahia, pelas seguintes razões: 

Embora os microcomputadores tenham proliferado a tal ponto que atualmente podem ser 
equiparados a commodities, a contratação em curso inclui um importante componente de serviços 
que de maneira nenhuma podem ser considerados commodities. O edital em comento exige garantia 
de 60 meses com atendimento on site em todas as comarcas do estado da Bahia, incluindo suporte 
técnico e manutenção de hardware e software, com prazo de solução de 5 dias úteis. Essas 
condições exigem da empresa uma estrutura de suporte e uma capilaridade de atendimento muito 
abrangentes. 

As condições acima definidas são imprescindíveis à continuidade dos serviços do Poder Judiciário. 
Todos os processos judiciais e administrativos são iniciados e movimentados em sistemas 
informatizados cujo acesso ocorre através de links dedicados acessados pelos microcomputadores 
instalados nas diversas unidades. A indisponibilidade de tais equipamentos prejudicaria seriamente o 
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andamento dos processos, podendo chegar a inviabilizar o funcionamento das unidades por eles 
atendidas. 

Adiciona-se a essa dificuldade a inconveniência de operacionalizar múltiplos contratos simultâneos, 
não apenas pela dispersão das atividades de gestão mas também com graves impactos técnicos e 
administrativos, entre os quais podem contar-se: 

Necessidade de acesso a múltiplos sites de suporte. 

Necessidade de acesso a múltiplos sistemas de registro de chamados. 

Dificuldade para redirecionar solicitações de suporte e manutenção para múltiplas 
empresas. 

Dificuldade para acompanhar o andamento dessas solicitações. 

Interação com múltiplos prepostos e gerentes de contratos. 

Gerenciamento de múltiplos acordos de nível de serviços. 

Multiplicidade de fornecedores, prejudicando a logística de entrega dos bens. 

Elaboração, administração e atualização de múltiplas imagens de software. 

Multiplicidade de drivers e módulos de software para atualização e reinstalação. 

Multiplicidade de interfaces de firmware para gerenciamento remoto. 

Multiplicidade de marcas e modelos de componentes de hardware, dificultando a 
especificação e aquisição de peças para reposição após .o término da garantia. 

Essas dificuldades não envolveriam apenas prejuízos técnico-operacionais como também um potencial 
impacto econômico, sobrecarregando a gestão dos serviços do Service Desk, bem como reduzindo a vida útil 
dos equipamentos. 

Com base nas razões acima expostas, entendemos que dividir cada lote em dois como sugere o licitante seria 
profundamente desvantajoso para o Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Nesse sentido, vale destacar que a própria legislação regente, no seu art. 49, III prevê a inviabilidade de 
aplicação de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
quando este não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo 
do objeto a ser contratado. 

Nesse mesmo sentido encontra-se a previsão inserta no texto do art. 8° do Decreto 8.538/2015 assim 
expressa: Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar 
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

Segundo entendimento consolidado na doutrina, "...é sabido e exaustivamente reiterado na legislação, o 
princípio constitucional da economicidade é a própria razão de ser do instituto da licitação, figurando com 
destaque no art. 3° da Lei 8.666/93, símile ao art, 3° da Lei Estadual 9.433/2005, e exigindo que o 
procedimento represente vantagem concreta da Administração na contratação do bem ou serviço. O processo 
competitivo não é mais que um instrumento de melhoria do gasto público. Quando, por qualquer motivo, 
deixa de ser vantajoso para o órgão ou entidade licitadora, perde seu núcleo instrumental e torna-se 
ineficaz". 

Portanto, a realização da licitação exclusiva para as ME's e EPP 's das parcelas de 25% (vinte e cinco por 
cento) do pretendido objeto, deve ser analisada não apenas sob o ponto de vista do objeto a ser licitado, 
mas, também, sob o aspecto das condições de fornecimento e metodologia de execução do serviço, sendo 
este, inclusive o entendimento doutrinário e jurisprudencial a exemplo do AC n.0  1625309-7 TI/PR; TJES- AI 
N.° 69169001240, 

Sendo assim, com base nos fundamentos técnicos apresentados pela área demandante e com amparo na 
legislação regente se constata que, mesmo se tratando de bens de natureza divisível, em termos 
quantitativos, no particular/não podem ser parcelados para possibilitar a reserva de cotas, conforme previsão 
do art. 49,111, em face de inviabilidade técnica e/ou econômica demonstrada pela área demandante 
asseverando que além de não ser vantajoso para a Administração Pública, representa prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado posto que a divisão de cotas, como pretendido pelo interessado, 
desnatura a identidade e funcionalidade do objeto licitado. 

Salvador, 16 de agosto de 2019. 



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

_NCL- 
NÚCLEO DE liCITAÇÀ0 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAMENTOS: 
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos ao seguinte questionamento que, 
em suma, foi assim expresso: 

"Preliminarmente, cumpre examinarmos que de acordo com a orientação aos gestores para aplicação 
do Decreto n0  8.538/2015, passou a ser obrigatória a previsão da Cota Reservada, para bens de 
natureza divisível de 25% do objeto licitado. Para licitações que tenham por finalidade o Sistema de 
Registro de Preço, a orientação é que os órgãos criem dois itens ao cadastrar a licitação: 10)o da cota 
reservada (exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte); 2°) o destinado à ampla 
concorrência, com previsão para tratamento diferenciado e aplicação de benefícios para às 
microempresas e empresas de pequeno porte 

Posta assim a questão, nota-se que este Egrégio Tribunal não aplicou a cota reservada para os Lotes 1 
e 2 do referido em edital, deixando de prever que 25% da quantidade seja fornecido exclusivamente 
por empresas ME e EPP. 

(-) 
Neste passo, entendemos que este Egrégio Tribunal deverá prever a cota reservada de 25% 

para participação exclusiva ME/EPP, promovendo alteração no termo de referência do Edital. 

Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, solicitamos informações de Base Legal que refute 
tal condição para a referida licitação. 

No aguardo, renovamos nossos votos de respeito e estimas". 

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO: 

Instada a se manifestar sobre o questionamento acima, a área técnica apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 

Questionamento - Resposta: 

Consultando o Decreto mencionado, entendemos que o requerente se refere ao seguinte artigo: 

"Art. 8° Nas ['citações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde 
que não haia preiuízo para o coniunto ou o complexo do objeto, os órgãos e 
as entidades contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco por 
cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porta "(Grifo nosso) 

Do ponto de vista técnico, consideramos que a divisão pleiteada seria profundamente prejudicial para o Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, pelas seguintes razões: 

Embora os microcomputadores tenham proliferado a tal ponto que atualmente podem ser 
equiparados a commodities, a contratação em curso inclui um importante componente de serviços 
que de maneira nenhuma podem ser considerados commodities. O edital em comento exige garantia 
de 60 Meses com atendimento on site em todas as comarcas do estado da Bahia, incluindo suporte 
técnico e manutenção de hardware e software, com prazo de solução de 5 dias úteis. Essas 
condições exigem da empresa uma estrutura de suporte e uma capilaridade de atendimento muito 
abrangentes. 

As condições acima definidas são imprescindíveis à continuidade dos serviços do Poder Judiciário. 
Todos os processos judiciais e administrativos são iniciados e movimentados em sistemas 
informatizados cujo acesso ocorre através de links dedicados acessados pelos microcomputadores 
instalados nas diversas unidades. A indisponibilidade de tais equipamentos prejudicaria seriamente o 
andamento dos processos, podendo chegar a inviabilizar o funcionamento das unidades por eles 
atendidas. 

Adiciona-se a essa dificuldade a inconveniência de operacionalizar múltiplos contratos simultâneos, 



não apenas pela dispersão das atividades de gestão mas também com graves impactos técnicos e 
administrativos, entre os quais podem contar-se: 

Necessidade de acesso a múltiplos sites de suporte. 

Necessidade de acesso a múltiplos sistemas de registro de chamados. 

Dificuldade para redirecionar solicitações de suporte e manutenção para múltiplas 
empresas. 

Dificuldade para acompanhar o andamento dessas solicitações. 

Interação com múltiplos prepoStos e gerentes de contratos. 

Gerenciamento de múltiplos acordos de nível de serviços. 

Multiplicidade de fornecedores, prejudicando a logística de entrega dos bens. 

Elaboração, administração e atualização de Múltiplas imagens de software. 

Multiplicidade de drivers e módulos de software para atualização e reinstalação. 

Multiplicidade de interfaces de firmware para gerenciamento remoto. 

Multiplicidade de marcas e modelos de componentes de hardwaie, dificultando a 
especificação e aquisição de peças para reposição após o término da garantia. 

Essas dificuldades não envolveriam apenas prejuízos técnico-operacionais como também um potencial 
impacto econômico, sobrecarregando a gestão dos serviços do Service Desk, bem como reduzindo a vida útil 
dos equipamentos. 

Com base nas razões acima expostas, entendemos que dividir cada lote em dois como sugere o licitante seria 
profundamente desvantajoso para o Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Nesse sentido, vale destacar que a própria legislação regente, no seu art. 49, III prevê a inviabilidade de 
aplicação de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
quando este não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo 
do objeto a ser contratado. 

Nesse mesmo sentido encontra-se a previsão inserta no texto do art. 80  do Decreto 8.538/2015 assim 
expressa: Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar 
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

Segundo entendimento consolidado na doutrina, "...é sabido e exaustivamente reiterado na legislação, o 
princípio constitucional da economicidade é a própria razão de ser do instituto da licitação, figurando com 
destaque no art. 30  da Lei 8.666/93, símile ao art, 3° da Lei Estadual 9.433/2005, e exigindo que o 
procedimento represente vantagem concreta da Administração na contratação do bem ou serviço. O processo 
competitivo não é mais que um instrumento de melhoria do gasto público. Quando, por qualquer motivo, 
deixa de ser vantajoso para o órgão ou entidade hcitadora, perde seu núcleo instrumental e torna-se 
ineficaz". 

Portanto, a realização da licitação exclusiva para as ME 's e EPP 's das parcelas de 25% (vinte e cinco por 
cento) do pretendido objeto, deve ser analisada não apenas sob o ponto de vista do objeto a ser licitado, 
mas, também, sob o aspecto das condições de fornecimento e metodologia de execução do serviço, sendo 
este, inclusive o entendimento doutrinário e jurisprudencial a exemplo do AC n.° 1625309-7 TJ/PR; TJES- Al 
N.° 69169001240. 

Sendo assim, com base nos fundamentos técnicos apresentados pela área demandante e com amparo na 
legislação regente se constata que, mesmo se tratando de bens de natureza divisível, em termos 
quantitativos, no particular, não podem ser parcelados para possibilitar a reserva de cotas, conforme previsão 
do art. 49,111, em face de inviabilidade técnica e/ou econômica demonstrada pela área demandante 
asseverando que além de não ser vantajoso para a Administração Pública, representa prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado posto que a divisão de cotas, como pretendido pelo interessado, 
desnatura a identidade e funcionalidade do objeto licitado. 

S vador, 16 e agosto de 201 
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NÚCLEO DE LiCITOO 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAMENTOS: 	• 
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos.  Nesta oportunidade ressaltamos 
que para preservar a identidade da interessada,conforme imposição legal, substituimos o nome da mesma pela palavra 
"LICITANTE". 

Nesse contexto, segue abaixo, o questionamento que, em suma, foi assim expresso: 

"Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, respostas aos 

questionamentos abaixo: 

Pergunta 01— A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 

Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a LICITANTE tem por padrão: 

Disponibilidade, dentro de urna área restrita no site da LICITANTE, da imagem 150 de 
reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos dispositivos, 
acessados através do número de série do equipamento. 

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 LICITANTE, pode fornecer 5 mídias para cada 
lote adquirido, ou uma midia 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? 

Pergunta 02— No quesito GARANTIA, determina o seguinte: 

"Anexo I — Termo de Referência 
3 DETALHANIENTO DO OBJETO (Art. 18, § 32,111) 
3.1.4 Atendimento aos Prazos de Garantia (Art. 18, § 32, 111, a, 4) 
3.1.4.7 Todos os equipamentos fornecidos deverão ser cobertos por uma garantia integral de 60 (sessenta) 
meses, incluindo todo e qualquer serviço e a reposição de toda e qualquer peca ou componentes necessários 
a operação normal dos equipamentos. Entende-se por "garantia integral" a cobertura de todo e qualquer 
defeito, avaria, desgaste ou disfunção ocorrido nos equipamentos, independentemente de ser ou não 
decorrente de falha na fabricação. A exclusão de responsabilidade sob alegação de uso incorreto somente 
será admitida após reconhecimento pelo CONTRATANTE mediante relatório circunstanciado." 

Neste sentido, esclarecernos que a Intel e a AMD, fabricantes dos processadores especificados, lançam famílias 
de processadores e chipsets a cada ano. Desta forma, o equipamento fabricado no final de 2015 terá um 
processador diferente do fabricado no final de 2016, que terá um processador diferente ao final de 2017, e 
assim sucessivamente. Junto às famílias de processadores são atualizados, também, os chipsets e, 
eventualmente, os padrões de interfaces de HDs, de memórias etc. Desta forma, em nosso entendimento, a 
solicitação de garantia de 60 (sessenta) meses para os equipamentos, apesar de cada vez mais comum nos 
Editais, na realidade, não traz benefícios ao órgão comprador. Via de regra, ao final de 04 (quatro) anos o 

equipamento já se encontra desatualizado e com um alto grau de obsolescência, gerando desconforto ao 
servidor e, em última análise, baixa produtividade do mesmo. Assim, a Administração àcaba pagando por uma 
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garantia que, se usada, poderá trazer prejuízos maiores ao serviço público. Sugerimos, portanto, a alteração do 

período de garantia para 48(quarenta e oito) meses. 

Pergunta 03— No quesito AMOSTRA: 

"3.1.6 Acompanhamento da Execução (Art. 18, § 32, III, a, 5) 
Após a entrega dos bens, será realizada uma verificação por amostragem dos equipamentos fornecidos, 
devendo os mesmos apresentarem total e absoluta funcionalidade e estrita correspondência com as 
especificações do edital, proposta comercial e equipamentos de amostra (respeitadas, se for o caso, as 
substituições autorizadas pelo CONTRATANTE). Qualquer discrepância ou substituição não autorizada pelo 
CONTRATANTE poderá motivar a rejeição do lote completo. 

O enunciado acima menciona amostra. 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 devem ser entregues, entendemos que o prazo de entrega possa 

ser fixado em 7 (sete) dias úteis. Nosso entendimento está correto? 

Pergunta 04 No quesito da Nota Fiscal? 

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (único item). 
Considerando que os citados componentes possuem diferentes classificações fiscais e diferentes tributações, 
obedecendo o determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos 
que será permitido a emissão da nota fiscal destacando cada componente separadamente permitindo que seja 
aplicada a classificação fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens 

correspondente ao valor do item licitado. Está correto nosso entendimento? 

Em caso do nosso entendimento não está correto, solicitamos orientação de como será resolvido essa situação. 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 
Instada a se manifestar sobre o questionamento acima, a área técnica apresentou os seguintes esclarecimentos: 

Questionamento 1 -Resposta: O edital não indica a forma em que as imagens serão conservadas e 
disponibilizadas ao contratante. Consequentemente, ambas as alternativas sugeridas são aceitáveis. Entretanto, 
qualquer que seja, a alternativa escolhida pelo licitante, as imagens deverão permanecer disponíveis para o contratante 
durante todo o período da garantia dos equipamentos. 

Questionamento 2 -Resposta: Contrariamente ao que indica o licitante, a experiência do Tribunal de Justiça é 
que os equipamentos são utilizados durante os 60 meses de garantia e até mesmo após o vencimento da mesma 
costumam continuar em atividade em tarefas de menor criticidade. Todos os editais anteriores exigiram o mesmo prazo 
a até o momento as garantias têm sido atendidas satisfatoriamente.. 

É verdade que os componentes evoluem e, transcorrido um certo tempo, podem tornar-se incompativeis com os 
equipamentos anteriores. Entretanto, fazendo um adequado planejamento dos serviços, a contratada poderá prever 
essas mudanças e antecipar-se a elas mantendo o estoque de peças necessário para honrar os seus compromissos até o 
final do contrato.. 

Questionamento 3 -Resposta:: Não. Caso a preparação da amostra leve mais tempo que o definido no edital, a 
empresa licitante deverá iniciá-la com a antecedência que for necessária pára viabilizar a sua participação. 

Entretanto, cabe ressaltar que a prova de conceito visa exclusivamente comprovar a performance dos processadores 
ainda não constantes na base de dados Passmark. Portanto, caso o modelo de processador conste nessa base de dados 
— sendo esse caso a situação mais comum — o arrematante não precisará apresentar equipamento de amostra. 

Questionamento 4 -Resposta: Sim. Desde que todos os componentes citados constem na mesma 

nota fiscal e que o valor total da nota corresponda ao valor do item licitado, cada componente poderá 

ser destacado, permitindo que seja aplicada a classificação fiscal e tributação específica de cada um 

deles. 
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Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAMENTOS:  
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos aos questionamentos que seguem 
abaixo transcritos: 

Questionamento 1: 

No item 9 do edital — DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 9.2.4.4 
menciona: "Declaração do licitante, conforme Anexo XV acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa 
privada vigentes na data da sessão pública de abertura da licitação, e posteriores à data de apuração do 
balanço, não é superior ao patrimônio líquido, podendo este ser atualizado por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão de abertura da licitação observados os seguintes 
requisitos: 9.2.4.4.1. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, deverão apresentar o Balanço 
de Abertura, devidamente assinádo pelo contabilista e pelo titular ou representante legal da entidade e 
registrado no órgão competente, para atendimento da exigência do Inciso I, art.102, da Lei 9.433/2005". 

(i) Considerando a situação de empresas de Capital Aberto, como é o caso desta empresa, por exemplo, que 
devido ao seu grande porte, possuem centenas de contratos vigentes, tornando extremamente custoso 
relacionar toda a infinidade de contratos vigentes da Companhia, dificultando, inclusive a própria aferição por 
parte da Administração Licitante; 

(H) Considerando que a legislação de regência diz que a relação de compromissos assumidos "poderá" ser 
exigida, sendo, portanto, mera faculdade para a Administração Licitante; 

Considerando que vários outros documentos, essenciais e obrigatórios, estarão sendo apresentados e já 
comprovam satisfatoriamente a qualificação econômico-financeira da empresa. 

Considerando que a doutrina e jurisprudência repudiam o rigorismo formal; 

Questiona-se, muito respeitosamente, se tal exigência pode ser excluída da redação editalícia. Outrossim, 
caso não seja este o entendimento, o que não se acredita, gentileza esclarecer como as licitantes interessadas 
e que estejam na condição acima explicitada, poderão comprovar e atender tal exigência. 

Questionamento 2: 

No Edital — 10. DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO - POC (PROOF OF CONCEPT) — ITEM 4.3 - ANEXO 
I — é solicitado: "10.1. Caso o modelo de processador ofertado não esteja ainda registrado na base de dados 
Passmark, constante em http://www.cpubenchmark.net/cpu_listphp),  o licitante poderá solicitar a 
oportunidade de demonstrar praticamente o atendimento às exigências mínimas de desempenho (CPU Mark) 
rodando presencialmente o software de verificação de performance disponível para download em 
https://www.passmark.com/products/performancetest/f. Considerando que a configuração do equipamento 
influencia na pontuação final, entendemos que, ainda que o processador ofertado conste no site, também 
serão aceitos como comprovação, anexado na proposta, testes rodados no equipamento ofertado, sendo 
dada a oportunidade de demonstrar praticamente o atendimento às exigências mínimas de desempenho (CPU 
Mark) rodando o teste presencialmente, conforme prevê o subitem 10.1 (POC) do Edital. Nosso entendimento 
está correto? 

Questionamento 3: No Edital — 10. DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO - POC (PROOF OF 

CONCEPT) — ITEM 4.3 - ANEXO I — é solicitado: "(...)Em tal caso, finalizada a disputa de lances, após aferida 

a regularidade dos documentos da licitante ARREMATANTE, e verificada a solicitação de Prova de Conceito 

inclusa na proposta comercial, o Pregoeiro convocará a empresa, através do chat de mensagens, para, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, realizar a comprovação.". O enunciado acima sugere o envio de amostra para a 

realização do POC em 2 (dois) dias úteis. 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 devem ser entregues, entendemos que 

o prazo de entrega justo para todas as licitantes, possa ser fixado em 5 (cinco) dias úteis. Nosso 

entendimento está correto? 

Questionamento 4: No Edital - 3.1.7 Recebimento Provisório e Definitivo (Art. 18, § 30, III, a, 6) - é 

solicitado: "Como comprovação de licenciamento do Sistema Operacional Windows estabelecido no Anexo III 

(MODELO DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA), será exigida a presença da etiqueta oficial da 

Microsoft (Proof of License), devidamente afixada em cada um dos equipamentos. Para viabilizar o controle 

do licenciamento do Windows, deverá ser anexada ao fornecimento uma relação integral de todas as licenças, 

vinculando ao número de série de cada computador o "product key" da etiqueta de licenciamento.". 

Atualmente, máquinas adquiridas com licença Windows 10 tem a sua autenticidade garantida através do selo 

de GML (substituto do COA) da Microsoft afixado ao equipamento em conjunto com a chave de ativação do 

Windows inserido no BIOS (0A 3.0), sendo a ativação feita automaticamente uma única vez quando 

conectado à internet. Com  base no exposto acima, entendemos que serão aceitos equipamentos com a chave 

de ativação do Windows dentro do BIOS, etiqueta Microsoft GML afixada ao equipamento para atendimento 

ao solicitado. Nosso entendimento está correto? 

Questionamento 5: No Edital - Anexo III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

— Lote 1 Item 1. Computador Tipo 1 e Lote 2 Item 1. Computador Tipo 2 - é solicitado: "3.1 A BIOS deverá 

possuir número de série do equipamento e campo um editável que permita a inserção manual da identificação 

customizada, como, por exemplo, o número do patrimônio de equipamento, podendo o mesmo ser lido 

remotamente via comandos SMBIOS. BIOS que permita atualização, sendo suportada a atualização remota da 

BIOS por meio de software de gerenciamento." "10.3 Ter capacidade de detectar a violação física do 

gabinete, gerar eventos de sistema e armazenálos em memória não volátil na placa-mãe, visualizados por 

meio de software de gerenciamento." Entendemos que não é necessário ofertar software de gerenciamento 

para estes itens, apenas o BIOS e o equipamento deverão possuir suporte as funcionalidades descritas. Está 

correto nosso entendimento? Caso não esteja correto favor esclarecer. 

Questionamento 6: No Edital - Anexo III — MODELO DE COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

— Lote 2 Item 1. Computador Tipo 2 - é solicitado: "14.4 O equipamento ofertado deverá constar na lista de 

hardware certificado para Linux Ubuntu. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação 

do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo em 

https://certification.ubuntu.com/desktop/.". De acordo com as informações enviadas pela responsável pela 

Distribuição Ubuntu mundial, a mesma informa que nenhum OEM local está autorizado a fornecer máquinas 

com Ubuntu com exceção da Dell, Lenovo e HP. Isso se deve ao fato de que a Ubuntu possui contratos 

mundiais com estes fabricantes e nenhum contrato com empresas locais. Tal exigência restringe a 

participação justa de diversas empresas, inclusive as empresas nacionais, sendo que não há nenhum 

benefício real em termos de qualidade e custo para o órgão. Sem que haja nenhum prejuízo para a 

CONTRATANTE e para que um número maior de empresas nacionais possam participar do certame, 

entendemos que também serão aceitos equipamentos que possuam Certificação HCL com umas das seguintes 

distribuições Linux: Suse, OpenSuse Red Hat, OpenSuse e OpenMandriva, além do Ubuntu, comprovados 

nos respectivos sites dos seus distribuidores. Nosso entendimento está correto? 

Questionamento 7: No Edital, subitens 6.2.2 e 7.3.1 mencionam: "O licitante deverá, obrigatoriamente, 

consignar no campo "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" no sistema eletrônico, com o objetivo de identificar 

claramente o produto ofertado, sob pena de desclassificação: a) MARCA e MODELO DO PRODUTO". "As 

propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis no sistema eletrônico 

do Banco do Brasil". Entendemos que ao cadastrarmos a proposta no portal, devemos apenas inserir o VALOR 

TOTAL DO LOTE juntamente com a MARCA e MODELO. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, 
favor esclarecer. 

Questionamento 8: Os fabricantes de computadores, assim como as demais empresas com produção 

nacional, estão inseridos no cenário macroeconômico do país, bem como na economia mundial. Os 

microcomputadores possuem boa parte de seus componentes internos cotados em dólar. Até mesmo os 

componentes nacionais, cotados em reais, tem relação direta com a moeda americana, pois, estes itens são 

constituídos de componentes eletrônicos, como semi-condutores, transistores, circuitos integrados, 

nanocircuitos, microprocessadores etc, e estes são majoritariamente produzidos na Ásia. Como é de 

conhecimento comum, a moeda corrente utilizada em transações comerciais internacionais é o dólar. Assim, 

de uma forma ou de outra, a matéria-prima para produção de microcomputadores sofre alto impacto com a 



variação do dólar. Considerando que o edital em questão é uma ata de registro de preços de 12 meses, será 

uma tarefa extremamente desafiadora prever com exatidão o comportamento do dólar durante a vigência do 

contrato. Diante disso, sabendo que o dólar sofre variações por diversos motivos, desde políticas internas de 

países com grande peso econômico até intempéries ambientais e que dificilmente um órgão do governo aceita 

uma solicitação de reequilíbrio econômico em função da variação cambial, os fabricantes, com o intuito de 

cumprir seus contratos e conseguir manter suas margens de atuação em patamares viáveis, acabam por 

recorrer a ferramentas de proteção cambial. Porém, essas ferramentas dependem de informações sobre os 

fornecimentos. Quantidades e previsão de quando os fornecimentos ocorrerão são muito importantes. Quanto 

menor o nível das informações obtidas, mais impreciso é o resultado e, como consequência, maiores são os 

prejuízos, tanto para a empresa, que ao adotar medidas de proteção com base em estimativas imprecisas 

encarece seus produtos, quanto para o órgão, que acaba por, comprar um produto mais caro. Assim sendo, 

tendo em vista o auxílio mútuo, solicitamos informações a respeito do fornecimento ao órgão, com 

estimativas de quantidade de máquinas por pedido e quando esses pedidos serão colocados, contemplando a 

quantidade a ser efetivamente adquirida da ata e garantindo assim maior economicidade por parte do órgão, 

bem como sucesso no fornecimento da ata e concretização do contrato. 

Questionamento 9: Conforme Art. 21, parágrafo 40  da Lei 8.666/93 "A licitação é pública e toda e qualquer 

informação a respeito dela também deve ser pública." E ainda no mesmo artigo "Qualquer modificação no 

edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas." 

Diante do exposto solicitamos os seguintes esclarecimentos: a. Entendemos que as respostas de 

esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital serão publicadas no site 

http://www.licitacoese.com.br. Nosso entendimento está correto? b. Caso o entendimento anterior não esteja 

correto, solicitamos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no 

edital sejam enviadas nos e-mails: scsouza@positivo.com.br  e jurandirt@positivo.com.br. 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 

Em relação aos esclarecimentos solicitados este NLC e a área técnica apresentam as seguintes respostas: 

Questionamento 1: Resposta: NCL 

As exigências de qualificação econômico-financeira tem por objeto à seleção dos licitantes com capacidade 
econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. O objetivo, portanto, é prevenir 
a Administração Pública para que empresas sem respaldo financeiro, venham participar e vencer o certame e, 
durante a execução da obrigação contratada, não apresentem capacidade para concluir o objeto da 
obrigação. 

Dita exigência editalícia, encontra respaldo no art. 102, §30  da Lei Estadual n.° 9.433/2005, com 
correspondente na Lei Federal 8.666/93, art. 31.§ 40. 

Nesse mesmo diapasão, exigência de declaração de compromissos assumidos, segue o entendimento do TCU 
consubstanciado no AC 2247/2011 cujo trecho se destaca: 

"Para b relator, a partir de julgado anteriormente proferido pelo Tribunal, a 
exigência em questão, além de encontrar amparo legal, teria por finalidade 
avaliar a real capacidade de a empresa cumprir satisfatoriamente o objeto 
licitado, considerando os compromissos já assumidos noutras avenças. (...) 
Não haveria, portanto, ilegalidade na exigência da relação dos compromissos 
assumidos, calculada em função do patrimônio líquido atualizado. 

No que interessa à apuração do requisito contra o qual se insurge a 
representante, verifico que a apresentação da relação dos compromissos 
assumidos, calculada em função do patrimônio líquido atualizado (item 33.3) , 
está literalmente autorizada pelo art. 31, § 4°, da Lei 8.666/93. A exigência 
para apresentar meros esclarecimentos (item 33.3.2) não implica, de forma 
alguma, em restrição à competitividade. Ademais, tal explicação se justifica 
na medida em que permite inferir a veracidade das informações prestadas 
pelos licitantes em caso de divergência, de 100/0 para mais ou para menos, no 
valor total dos contratos firmados em relação à receita bruta discriminada na 
Demonstração de Resultado do Exercício. 

Portanto, anuo ao entendimento do Grupo de Estudos e da Unidade Técnica, 
uma vez que tais requisitos de qualificação econômico-financeira têm o 
propósito de salvaguardar a Administração de futuras complicações com as 



empresas de terceirização contratadas que, no curto, médio e longo prazos, 
não conseguem honrar os compromissos assumidos com os contratantes" (AC 
2247/2011 — Plenário). 

Ainda nesse sentido, pertinente transcrever excerto da instrução (TC 031.163/2010-6, peça 11) que serviu de 
base para o Acórdão 2.523/2011-2C, submetido ao Colegiado mediante relação: 

"No caso concreto, diante do disposto na Lei e das justificativas apresentadas, 
não identificamos irregularidade no edital ao exigir que o valor do patrimônio 
líquido da licitante não seja inferior a 1/12 do valor total anual constante da 
relação de compromissos. Segundo os responsáveis, tal exigência tem por 
finalidade garantir que, numa eventual falência, a empresa tenha condições 
econômicas de honrar o passivo trabalhista com seus empregados, o que 
resguardaria a Administração Pública de possíveis prejuízos decorrentes de 
demandas trabalhistas." 

Portanto, ao participar do presente certame deverá o licitante, sob pena de desclassificação e demais 
consequências aplicáveis, atender, fielmente, a todas as exigências editalícias. 

Questionammito 2: Resposta: Não. A prova de conceito visa exclusivamente comprovar a performance de 
processadores ainda não constantes na base de dados Passmark. 

Questionamento 3: Resposta: Não. Caso a preparação da amostra leve mais tempo que o definido no 
edital, a empresa licitante deverá iniciá-la com a antecedência que for necessária para viabilizar a sua 
participação. 	• 

Questionamento 4: Resposta: O entendimento está correto. Serão aceitos equipamentos com a etiqueta 
Microsoft GML e a chave de ativação do Windows inserida no firmware. Mesmo assim, fica mantida a 
exigência de anexar ao fornecimento a relação integral de todas as licenças, vinculando cada licença ao 
número de série do computador respectivo. 

Questionamento 5: Resposta: O entendimento está correto. 

Questionamento 6: Resposta: Não. O edital não exige o fornecimento de máquinas com Ubuntu. Apenas 
que seja comprovada a compatibilidade para instalação posterior desse sistema operacional por parte do 
contratante. 
Quanto às certificações, devemos esclarecer que a exigência do certificado Ubuntu não visa meramente 
garantir a qualidade dos equipamentos. Se assim fosse, ela deveria ser exigida em ambos os lotes. 

Ocorre que os equipamentos previstos no Lote 2 não estão destinados a usuário final e sim a técnicos 
especializados em desenvolvimento e suporte de aplicações Linux, que utilizam a distribuição Ubuntu em suas 
estações de trabalho. 

Grande parte dos sistemas em uso no -OBA estão sediados na plataforma Linux, existindo ao presente mais 
de 500 servidores virtuais em atividade. 

Funções essenciais de desenvolvimento e suporte dessas aplicações são realizadas em equipamentos desktop 
e, para que essás funções sejam desempenhadas com a segurança e produtividade necessárias, é preciso 
contar com plena compatibilidade entre o hardware e o software utilizado nos desktops, que no caso é a 
distribuição Linux Ubuntu para desktops. 

Entretanto, cabe alertar que essa exigência consta apenas no Lote 2. 

O Lote 1 — que, aliás, constitui o conjunto de equipamentos mais numeroso e de maior valor global — será 
utilizado exdusivamente em ambiente Windows. 

Questionamento 7: Resposta: O entendimento está correto. 

Questionamento 8: Resposta: Tratando-se de um registro de preços, os equipamentos poderão ser 
requisitados a qualquer momento, durante a vigência da ata, nos quantitativos que forem definidos pela 
Administração do Tribunal de Justiça em função da necessidade e disponibilidade orçamentária. 

Questionamento 9: Resposta: Na: a.0 entendimento está correto. 

Slvador, 08 de agosto de 
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PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

_NCI- 
NúClE0 DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 045/2019 

Senhor(a) Interessado(a), 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento solicitado, relativo à licitação em epígrafe: 

QUESTIONAMENTO:  
O interessado, através de e-mail, apresentou solicitação de esclarecimentos ao questionamento que segue 
abaixo transcrito: 

Questionamento 1: 

Com o objetivo de ofertar uma proposta de acordo com o edital, solicita esclarecimentos quanto 
aos pontos abaixo. 

Nos Microcomputadores tipos 1 e 2 pede-se: 

As licitantes deverão atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que trata a Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n°01/2010, no que couber, quanto ao uso de materiais, observando que os 
mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atáxico, biodegradável, 
conforme Normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

Entendemos que esses critérios se aplicam ao FABRICANTE e não ao licitante, visto que o 
fabricante detém o planejamento da cadeia produtiva do início ao fim, sendo o licitante revendedor 
e propagador dos critérios do fabricante. 

Estamos corretos em nosso entendimento? 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:  

Instada a se manifestar a área técnica apresentou o seguinte esclarecimento: 

Questionamento 1: Resposta: Sim. Nos casos em que o licitante não for o próprio fabricante, os critérios 
de sustentabilidade ambiental se aplicarão ao fabricante, sendo que caberá ao licitante a comprovação dos 
mesmos. 

Sajp,ador, 2 de a osto de 2019. 
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