
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
PREGÃO Nº 077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 

Pergunta 1:   
  

1º) Referente interface controladora de vídeo com saída VGA, DVI,HDMI e DISPLAY PORT. 
 

Como as saídas de vídeo DVI estão em desuso gostariamos de saber se seria aceito equipamentos com saída de vídeo 
VGA,HDMI e 02 portas DISPLAY PORT, podendo também ser entregue adaptador HDMI/DVI ou DISPLAY PORT/DVI. 
  

Resposta 1: 
 

Não serão aceitos adaptadores, sendo assim a saída deve vir no computador. 
 

Pergunta 2:   
 

2º) Referente as portas USBs. 
 

Está sendo solicitado em todos os equipamentos placa principal com 5 portas USB 3.0 on board, sendo pelo menos uma 
frontal. 
 

Pergunta: 
 

Não se pode configurar um equipamentos para utilização de portas USBs on board  (nativos na placa mãe) para saída na 
parte frontal do gabinete. Será aceito equipamentos com 4(quatro) portas USB 3.0 on board mais 2(duas) portas USBs 3.0 
na parte frontal do gabinete através de conectores da placa mãe ? 
  

Resposta 2: 
 

Sim, para conexões diretas na placa mãe. 
 

Pergunta 3:   
 

3º) Em relação ao lote 02- ESTAÇÃO DE TRABALHO – EXCLUSIVO ME/EP, ANEXO II, pagina 34: 
 
Pergunta: A informação procede?? É um lote exclusivo para ME/EPP? 
  
Resposta 3: 
 
Sim, O edital tem sua regência legal dentre outras Leis, a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, que se 
refere ao tratamento diferenciado ás Micro e Pequenas Empresas.  
 

Art. 48.   Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 
pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% 
(trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de 
natureza divisível. 

§ 1o  O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) do total licitado em cada ano civil. 

§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput  deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou 
entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas. 
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Pergunta 4:   
 
 4º) (...) interessada em participar do certame supramencionado vem oferecer seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS para 
aspecto do referido Edital, que evidencia restrições à sua própria e desejável competividade, qual seja, tratando-se de um 
registro de preços com validade 12 meses que pressupõe a encomenda efetiva de produtos ao longo deste período, embora 
previsto em Lei, ao nosso ver não faz sentido restringir o certame a proponentes que comprovem patrimônio líquido de 
exatos 10% do valor global estimado de R$ 8.677.063,60, qual seja, exatos R$ 867.706,36 (oitocentos e sessenta e sete 
mil, setecentos e seis Reais e trinta e seis centavos). Nosso entendimento é de que esta comissão, por aspectos de 
eminente razoabilidade, considerará habilitado o proponente que comprovar patrimônio líquido mínimo de R$ 800.000,00 
(oitocentos mil Reais), nosso entendimento está correto? 
 
Resposta 4: 
 
9.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 
Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) , do valor do global estimado de R$ 8.677.063,60 (oito milhões, 
seiscentos e setenta e sete mil, sessenta e três re ais e sessenta centavos),  comprovado através do Balanço 
Patrimonial. 
 
 
   
 
Em 03/10/2017. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Christian Moraes Pinheiro  
Pregoeira da COMPEL 


