
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 057/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00391.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos de informática, para atender as Unidades de 
Saúde do Município. 

Em resposta a solicitação de empresa interessada em participar do Pregão em epígrafe, informamos que: 

PERGUNTAS: 
 
1 – No Anexo I, Lote 01, Item 06 (digo item 08), está sendo solicitado: "BATERIA: 6 CÉLULAS". 
  
Nenhum notebook em linha atualmente no mercado atende completamente a especificação solicitada. Com a 
chegada dos processadores de sexta e sétima geração da Intel, o consumo do equipamento caiu e 
conseqüentemente as baterias foram reduzidas, mantendo a mesma autonomia. Existem alguns poucos 
modelos disponíveis com bateria de 6 células, mas eles não atendem outras características solicitadas, como a 
unidade de DVD-RW interna. 
Para adequar a especificação para os modelos disponíveis e para evitar o fracasso da disputa por falta de 
opções, entendemos que serão aceitos notebooks com bateria de 4 células, desde que tenham autonomia de 6 
horas. 
  
Nosso entendimento está correto? 
 
2 – No item edital é informado: 
  
 “A entrega deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente.” 
  
Ponderando que a logística do fornecimento de produtos de informática envolve fabricantes, distribuidores, 
revenda, logística e cliente final, os licitantes que prezam pela qualidade no fornecimento e em honrar seus 
contratos, são afastados do certame pelo prazo de entrega extremamente curto, em especial aqueles que estão 
sediados em outros Estados, como é o nosso caso. Entendemos que para ampliar o universo de participantes e 
possibilitar a administração a adquirir o objeto licitado numa condição mais vantajosa, o prazo de entrega 
poderá ser de até 30 (trinta) dias corridos, do recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo assim mais 
razoável. Nosso entendimento está correto? 
 
3 – Lote I itens 02 e 03 - No descritivo técnico é exigido que as impressora possuam interface USB e Rede. 
Está correto o entendimento que trata-se de tão somente rede ethernet ? Ou será aceito rede wi-fi no lugar da 
ethernet?  
 
4 - Lote I item 04 - No descritivo técnico é exigido que o nobreak possua saída bi volt. Visto que o padrão de 
saída para equipamentos de é 115V, Está correto o entendimento que serão aceitos no breaks com entrada bi 
volt (115/220v) e saída 115v desde que mantido as demais especificações técnicas solicitadas?  
 
5 - Lote I item 05 - No descritivo técnico é exigido que o projetor possua tecnologia . Para ampliação do número 
de marcas participantes no pleito e consequente melhoria nas condições de oferta, Está correto o entendimento 
que serão aceitos projetores também com a tecnologia DLP desde que mantido as demais condições técnicas 
solicitadas?  
 
6 - Lote I item 06 - No descritivo técnico é exigido que o notebook possua 06 células. Visto que atualmente os 
principais fabricantes apresentam notebooks com número menor de células (entre 3 e 4) ,não comprometendo 
e em alguns casos aumento o tempo de autonomia . Gostaríamos de saber se será permitido a oferta de 
equipamentos com baterias de 3 a 4 células desde que mantido as demais características técnicas solicitadas?  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
7- Está correto o entendimento que á apresentação da certificação HCL será exclusivamente para os 
microcomputadores (Lote 1 item1)? 
 
8- Nos itens 9.4 do edital e 8 do anexo I - Termo de Referencia, apresentam informações complementares para 
apresentação da proposta conforme o grifo " Compatibilidade comprovada através de impressão das páginas 
pertinentes do windows HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST)". 
 

Diante do exposto, solicito resposta às indagações: 
 

a) Essa certificação refere-se apenas para o item 1 do lote 1 - Computador? 
b) A impressão do windows HCL deverá ser anexado no envelope de proposta de preço sob pena de 
desclassificação? 
 

No termo de referência, Lote 01 item 3 - Impressora Laser Multifuncional - No que se refere ao FAX na 
multifuncional as especificação apresentam a seguinte citação: "FAX: 33,6KBPS OU NÃO POSSUI".  
 
Diante do Exposto, será aceito Impressoras Multifuncionais que não tenham FAX? 
 
 
RESPOSTAS: 
 
 
1) As baterias dos notebooks ofertados, podem conter até 6 (seis) células (são aceitos notebooks com células 

inferiores a 6(seis) desde que a quantidade de células não interfira em sua autonomia, e que seja mantida as 
outras especificações solicitadas. 
 

2) O prazo máximo de entrega deve ser de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento 
da nota de empenho ou documento equivalente, conforme consta neste edital. 

 
3) A rede exigida nesses itens é tão somente a rede Ethernet. 
 
4) Serão aceitos nobreaks com entrada bivolt e saída 115V, desde que mantidas as outras especificações 
solicitadas. 
 
5) Serão aceitos projetores que projetores que possuam tecnologia DPL, desde que mantidas as outras 
especificações solicitadas. 
 
6) As baterias dos notebooks ofertados, podem conter até 6 (seis) células (são aceitos notebooks com células 
inferiores a 6(seis) desde que a quantidade de células não interfira em sua autonomia, e que seja mantida as 
outras especificações solicitadas. 
 
7) A exigência de certificado HCL é somente para o item 1, lote 1 (micro computador) deste pregão. 
 
8) A impressão do Windows HCL, fará parte das exigências do edital e irá compor o envelope da proposta de 
preços e será analisada como critério de CLASSIFICAÇÃO. As impressoras que não possuírem fax, serão 
aceitas desde que possuam as outras especificações solicitadas. 
 
Em 13/09/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Christian Moraes Pinheiro 
Pregoeira da COMPEL 


