
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás |
Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

qua, 19 de fev de 2020 17:58

Em resposta ao questionamento de nº 1, informo que não está sendo exigida a apresentação de
índices na qualificação econômico-financeira.
Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:50:59
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 



E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 



Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/


hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
http://www.perfil.inf.br/


De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : caroline <caroline@perfil.inf.br>
Cc : Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br>, Rogerio Jayme

<rjayme@tjgo.jus.br>, ncca <ncca@tjgo.jus.br>,
Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

qua, 19 de fev de 2020 11:36
5 anexos

Bom dia, 

Acabamos de encaminhar novamente o e-mail que trata sobre as respostas aos
questionamentos de 1 a 9.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "caroline" <caroline@perfil.inf.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Cc: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 11:18:42
Assunto: RES: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Bom dia
 
Recebemos as respostas para os questionamentos 10 e 11.
Aguardamos o retorno dos questionamentos 1 ao 9.
 
Obrigada
 
Atenciosamente,

Caroline Essvein de Freitas
Inside Sales
DF (61) 3039-3737
www.perfil.inf.br
 

 
De: Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br> 
Enviada em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:50
Para: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>; Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>;
ncca@tjgo.jus.br
Assunto: Re: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 

http://www.perfil.inf.br/


Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
Resposta: Está correto o entendimento.
 
Questionamento nº 11:
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de
monitor/projetor através da interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são
entregues junto aos monitores/projetores, e não aos desktops. Informamos também que os
monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos digitais compatíveis
com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais
desnecessários. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Está correto o entendimento.
 
Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 16:50:31
Assunto: Fwd: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Boa tarde!
 
Solicito seja respondido o questionamento, no prazo máximo de 12 horas, de forma direta à
empresa com cópia para esse Pregoeiro.
 
Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 8:31:21
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Segue questionamento nº 11:
 
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de monitor/projetor através da
interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são entregues junto aos monitores/projetores, e não aos

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:gcparreira@tjgo.jus.br
mailto:sdamaceno@tjgo.jus.br
mailto:caroline@perfil.inf.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:licitacao@tjgo.jus.br
mailto:edvan@perfil.inf.br


desktops. Informamos também que os monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos
digitais compatíveis com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais desnecessários. Está
correto nosso entendimento?
 
 
Aguardamos o retorno de nossos questionamentos, tendo em vista a necessidade destes, para
seguir com as cotações junto ao fabricante.
 
Atenciosamente,

Caroline Essvein de Freitas
Inside Sales
DF (61) 3039-3737
www.perfil.inf.br
 

 
De: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 11:41
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 
Edvan Dors

http://www.perfil.inf.br/
mailto:edvan@perfil.inf.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:licitacao@tjgo.jus.br
mailto:caroline@perfil.inf.br
http://www.perfil.inf.br/
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:licitacao@tjgo.jus.br
mailto:caroline@perfil.inf.br


Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
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permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto



deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
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De : Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto : RES: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Edvan
Dors <edvan@perfil.inf.br>

Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br

 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

 

qua, 19 de fev de 2020 11:18
6 anexos

Bom dia
 
Recebemos as respostas para os questionamentos 10 e 11.
Aguardamos o retorno dos questionamentos 1 ao 9.
 
Obrigada
 
Atenciosamente,
Caroline Essvein de Freitas
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De: Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br> 
Enviada em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:50
Para: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>; Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>;
ncca@tjgo.jus.br
Assunto: Re: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
Resposta: Está correto o entendimento.
 
Questionamento nº 11:
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de
monitor/projetor através da interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são
entregues junto aos monitores/projetores, e não aos desktops. Informamos também que os
monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos digitais compatíveis
com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais
desnecessários. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Está correto o entendimento.
 
Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 16:50:31
Assunto: Fwd: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Boa tarde!
 
Solicito seja respondido o questionamento, no prazo máximo de 12 horas, de forma direta à
empresa com cópia para esse Pregoeiro.
 
Atenciosamente,
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Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 8:31:21
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Segue questionamento nº 11:
 
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de monitor/projetor através da
interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são entregues junto aos monitores/projetores, e não aos
desktops. Informamos também que os monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos
digitais compatíveis com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais desnecessários. Está
correto nosso entendimento?
 
 
Aguardamos o retorno de nossos questionamentos, tendo em vista a necessidade destes, para
seguir com as cotações junto ao fabricante.
 
Atenciosamente,

Caroline Essvein de Freitas
Inside Sales
DF (61) 3039-3737
www.perfil.inf.br
 

 
De: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 11:41
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 
Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
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DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 
De: Edvan Dors 

Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
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a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o



cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/


 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : edvan@perfil.inf.br
Cc : caroline@perfil.inf.br, Rogerio Jayme

<rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br

qua, 19 de fev de 2020 10:49
4 anexos

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
Resposta: Está correto o entendimento.

Questionamento nº 11:
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de
monitor/projetor através da interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são
entregues junto aos monitores/projetores, e não aos desktops. Informamos também que os
monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos digitais compatíveis
com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais
desnecessários. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 16:50:31
Assunto: Fwd: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Boa tarde!

Solicito seja respondido o questionamento, no prazo máximo de 12 horas, de forma direta à
empresa com cópia para esse Pregoeiro.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás



De: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 8:31:21
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Prezados, bom dia
 
Segue questionamento nº 11:
 
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de monitor/projetor através da
interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são entregues junto aos monitores/projetores, e não aos
desktops. Informamos também que os monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos
digitais compatíveis com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais desnecessários. Está
correto nosso entendimento?
 
 
Aguardamos o retorno de nossos questionamentos, tendo em vista a necessidade destes, para
seguir com as cotações junto ao fabricante.
 
Atenciosamente,

Caroline Essvein de Freitas
Inside Sales
DF (61) 3039-3737
www.perfil.inf.br
 

 
De: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 11:41
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

http://www.perfil.inf.br/
http://www.perfil.inf.br/


De: Edvan Dors 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:licitacao@tjgo.jus.br
mailto:caroline@perfil.inf.br
http://www.perfil.inf.br/
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Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.



Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

ter, 18 de fev de 2020 16:50
5 anexos
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Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Sampahio
Almeida Martins Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>

Boa tarde!

Solicito seja respondido o questionamento, no prazo máximo de 12 horas, de forma direta à
empresa com cópia para esse Pregoeiro.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 8:31:21
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Prezados, bom dia
 
Segue questionamento nº 11:
 
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de monitor/projetor através da
interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são entregues junto aos monitores/projetores, e não aos
desktops. Informamos também que os monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos
digitais compatíveis com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais desnecessários. Está
correto nosso entendimento?
 
 
Aguardamos o retorno de nossos questionamentos, tendo em vista a necessidade destes, para
seguir com as cotações junto ao fabricante.
 
Atenciosamente,

Caroline Essvein de Freitas
Inside Sales
DF (61) 3039-3737
www.perfil.inf.br
 

 
De: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 11:41
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do
produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico

http://www.perfil.inf.br/


(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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os

http://www.perfil.inf.br/
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mailto:caroline@perfil.inf.br
http://www.perfil.inf.br/
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mailto:licitacao@tjgo.jus.br
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seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
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Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema



operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
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De : Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto : RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás |
Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br
Cc : Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br>

Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
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ter, 18 de fev de 2020 08:31
5 anexos

Prezados, bom dia
 
Segue questionamento nº 11:
 
No item 01, subitem 6.2 é exigido que seja fornecido cabo de vídeo para utilização de monitor/projetor através da
interface digital. Informamos que usualmente estes cabos são entregues junto aos monitores/projetores, e não aos
desktops. Informamos também que os monitores ofertados no item 2 deste mesmo lote acompanham dois cabos
digitais compatíveis com o desktop e o monitor. Desta forma, entendemos que este cabo solicitado no item 6.2
poderá ser entregue junto aos monitores (item 2), evitando assim custos adicionais desnecessários. Está
correto nosso entendimento?
 
 
Aguardamos o retorno de nossos questionamentos, tendo em vista a necessidade destes, para
seguir com as cotações junto ao fabricante.
 
Atenciosamente,

Caroline Essvein de Freitas
Inside Sales
DF (61) 3039-3737
www.perfil.inf.br
 

 
De: Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 11:41
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:

http://www.perfil.inf.br/
https://webmail.tjgo.jus.br/service/home/~/?id=10181&part=2&auth=co&disp=i
http://www.perfil.inf.br/


Em relação ao suporte 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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 

http://www.perfil.inf.br/
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 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;



1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;



O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
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De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

seg, 17 de fev de 2020 15:46
4 anexos

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor
Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 11:40:41
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

http://www.perfil.inf.br/
http://www.perfil.inf.br/


De: Edvan Dors 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.

http://www.perfil.inf.br/
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Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.



Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
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Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples
exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc : ncca <ncca@tjgo.jus.br>, Sampahio Almeida Martins

Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>, Giuliano Silva
Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da
Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius
Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>

seg, 17 de fev de 2020 13:34
1 anexo

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 01:
Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

Questionamento 02:
Está correto o entendimento.

Questionamento 03:
Está correto o entendimento.

Questionamento 04:
Está correto o entendimento.

Questionamento 05:
Está correto o entendimento.

Questionamento 06:
Está correto o entendimento.

Questionamento 07:
A funcionalidade está relacionada a criptografia de dados, a qual, para ser plenamente utilizável
em um ambiente corporativo, demanda recursos como armazenamento centralizado das chaves
de criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de
aplicar políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para
grupos de usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de
criptografia (tipo de arquivo, pasta, partição do disco, etc).

Questionamento 08:
Está correto o entendimento.

Questionamento 09:
Está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>



Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio
Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 10:14:22
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA

Bom dia Rogério,
 
Não tenho conhecimento sobre esse Termo de Referência.  Em levantamento aqui na DI,
identifiquei o responsável pelo Termo de Referência foi o NCCA (Glauco e Sampahio), então
estou respondendo esse e-mail com cópias para eles para que possam responder aos
questionamentos.
 
 
Att,
Giuliano Silva
 
 
De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:31
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
Prioridade: Alta
 
Bom dia Giuliano!
 
Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:50:59
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº
05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
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1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto
o nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar
os seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital
nº 20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital
PE 31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça,
Edital PE 10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério
Público da Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014
da Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir
que os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista
no artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo
a capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar
o cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;



1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com
base em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas
vezes o cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades,
como por exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA
de autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de armazenamento
fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente



cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do
sistema operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida
deverá ser independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação
de compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no software de
gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como
wireless ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador,
intensidade de uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta
forma a simples exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a
construção de um catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes
fabricantes sejam tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser
comprovada. Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes
tecnologias de diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à
contratante a autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a
cada 10WHr a contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para
garantir um tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que
será exigido que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está
correto nosso entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o
pacote de testes que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos
originalmente solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação
de compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
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De : Edvan Dors <edvan@perfil.inf.br>
Assunto : RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás |
Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br
Cc : Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>

 
Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

 

seg, 17 de fev de 2020 11:40
4 anexos

Prezados, bom dia
 
Solicitamos um novo esclarecimento:
 
Questionamento 10:
Em relação ao suporte 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?
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

De: Edvan Dors 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 09:13
Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>; 'licitacao@tjgo.jus.br' <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezado Rogério, bom dia
 
Aguardamos manifestação quanto aos esclarecimentos abaixo.
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

http://www.perfil.inf.br/
http://www.perfil.inf.br/
http://www.perfil.inf.br/


De: Edvan Dors 
Enviada em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:51
Para: rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br
Cc: Caroline Essvein de Freitas <caroline@perfil.inf.br>
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto o
nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar os
seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital nº
20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital PE
31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça, Edital PE
10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério Público da
Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014 da
Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir que
os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista no
artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo a
capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:licitacao@tjgo.jus.br
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b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar o
cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com base
em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas vezes o
cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades, como por
exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA de
autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.

 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 



Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de
armazenamento fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do sistema
operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida deverá ser
independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no
software de gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como wireless
ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador, intensidade de
uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta forma a simples

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
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De : gsilvaoliveira@tjgo.jus.br
Assunto : RES: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás |
Licitante Perfil Computacional LTDA

Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>, 'Giuliano Silva
Oliveira' <giuliano@tjgo.jus.br>

Cc : gcparreira@tjgo.jus.br, ncca@tjgo.jus.br, 'Sampahio
Almeida Martins Damaceno' <samdamaceno@tjgo.jus.br>

exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a construção de um
catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes fabricantes sejam
tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser comprovada.
Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes tecnologias de
diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à contratante a
autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a cada 10WHr a
contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para garantir um
tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que será exigido
que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está correto nosso
entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o pacote de testes
que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos originalmente
solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade
com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação de compatibilidade
será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
 

seg, 17 de fev de 2020 10:15
1 anexo

Bom dia Rogério,
 
Não tenho conhecimento sobre esse Termo de Referência.  Em levantamento aqui na DI,
identifiquei o responsável pelo Termo de Referência foi o NCCA (Glauco e Sampahio), então
estou respondendo esse e-mail com cópias para eles para que possam responder aos
questionamentos.
 
 
Att,
Giuliano Silva
 
De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:30
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Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
Prioridade: Alta
 
Bom dia Giuliano!
 
Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Edvan Dors" <edvan@perfil.inf.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Caroline Essvein de Freitas" <caroline@perfil.inf.br>
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 11:50:59
Assunto: QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 Do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás | Licitante Perfil Computacional LTDA
 
Prezados,
 
A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 02.543.216/0007-14, situada em Brasília-DF, vem tempestivamente à presença de V. Sas., do
Edital convocatório oferecer QUESTIONAMENTO ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº
05/2020 Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Questionamento 01:
“Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa para a
administração, o entendimento da Licitante é que este órgão, nos termos do disposto no art. 44
da  Instrução Normativa nº 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG),  aceitará capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666/93, das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que
1 (um) em qualquer dos índices de liquidez como exigência para sua habilitação. Está correto
o nosso entendimento?”
 
 Apenas para reforçar o nosso entendimento sobre a questão acima, cabe salientar que a
maioria dos órgãos já incluem tal possibilidade em seus editais. Como exemplo podemos citar
os seguintes: Edital PE SRP 329/2016 da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Edital
nº 20/2013 da Policia Federal de São Paulo, Edital PE 054/2016 da Fundação Casa-SP, Edital
PE 31/2011 do BNDES, Edital PE 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE 9/2016 do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Edital PE 102/2015 do Superior Tribunal de Justiça,
Edital PE 10/2016 do Ministério do Trabalho e Previdencia, Edital nº 028/2103 do Ministério
Público da Bahia, Edital PE Demap nº 59/2016 do Banco Central do Brasil, Edital PE nº 13/2014
da Advocacia Geral da União, etc. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP) previu essa possibilidade em seu Edital SRP 24/2014.
 
E que além da legislação supramencionada, diversas súmulas e posicionamentos indicam que
este entendimento é correto, como as abaixo:
 
a) O Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: “... Não existe obrigação legal a exigir
que os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei 8.666/93” (Resp 402.711/SP, rel.
Min. José Delgado, 2002). Por sobre esse tema, é oportuno citar a conclusão do E. Ministro
relator, cujo voto foi seguido por unanimidade: “Na verdade, por ausência de previsão legal
expressa, a lei de licitações não obriga a Administração a exigir tal documentação contábil, a
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qual pode aferir a qualificação econômico-financeira dos concorrentes mediante exigência de
outros documentos, a exemplo das certidões de falência e concordatas e do Certificado de
Registro Cadastral, conforme previsto no Edital (art. 32, p. 3, da LL). A propósito a Lei das Leis
estabelece que o procedimento licitatório só permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF) É
verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade econômico-financeira e
idoneidade das empresas concorrentes, e isso foi feito. O só fato de que essa aferição não se
tenha procedido mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, não
invalida o certame, pois como bem salientado pelo Acórdão objurgado ‘... a exigência prevista
no artigo 31, I, da Lei de Licitações não é ´imprescindível `, como entende a apelante, podendo
a capacidade econômico-financeira ser aferida por outros meios"""", porque ‘... o dispositivo em
referência estabelece uma limitação à Administração que não pode exigir mais do que lá
permite. Daí não se pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentação,""""(fls. 571 e 572).
 
b) Acórdão nº 108/2006, do E. Tribunal de Contas da União, no qual colhe-se o entendimento no
sentido de que as modalidades previstas no § 2º, do artigo 31, são alternativas que,
individualmente, atestam a qualificação econômico-financeira das licitantes e, assim, suprem
esse aspecto necessário à sua habilitação: 20.4. nos subitens 11.5.2 e 11.5.3 da minuta do
edital, f 126/127, Anexo III, constam exigências simultâneas, para fins de qualificação financeira,
de capital social mínimo e de prestação de garantia para licitar (vide item 4.6 de f. 179 do
volume principal). Pretende-se inserir a obrigação de os licitantes comprovarem capital social
mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia de manutenção da proposta,
contrariando o disposto no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que tão-somente permite à
Administração exigir, alternativamente, capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou as
garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. Além disso, a caução por qualquer dos
licitantes supre esse questionamento (item 4.7 de f. 181 do volume principal)
 
c) Súmula nº 275, do Tribunal de Contas da União, expressa ao consignar que as hipóteses
previstas no § 2º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, são modalidades autônomas de
demonstração da capacidade econômico-financeira das licitantes, não podem ser exigidas
cumulativamente, mas alternativamente e, além disso, individualmente prestam-se a assegurar
o cumprimento do contrato a ser firmado. Transcreve-se: SÚMULA Nº 275 do TCU: Para fins de
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços. Fundamento Legal: - Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
Precedentes: - Acórdãos nºs 668/2009; 107/2009; 2985/2008; 2712/2008; 1229/2008;
1039/2008; 673/2008; 2640/2007; 1028/2007; 701/2007; 2338/2006; 1379/2006; 108/2006;
Dados de aprovação: Acórdão nº 1321 -TCU -Plenário, 30 de maio de 2012.
 
Lote 01 / Item 01 – MicroDesktop
 
Questionamento 02:
1.10. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de drivers e software para implementação, configuração e gerenciamento do
módulo TPM, devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a
implantação da solução de gerenciamento na infraestrutura cedida pelo TJGO bem como
realização da transferência tecnológica para utilização da solução;
 
Como sabemos, o chip TPM foi criado para fornecer funções relacionadas à segurança com
base em hardware. Suas funcionalidades e opções de configurações são diversas e muitas
vezes o cliente tende a direcionar suas demandas especificamente para algumas atividades,
como por exemplo:

Gerar, armazenar e limitar o uso de chaves de criptografia.
Usar a tecnologia TPM para autenticação de dispositivo de plataforma com a chave RSA
de autogravação exclusiva do TPM.
Ajudar a garantir a integridade da plataforma, executando e armazenando medidas de
segurança.



 Dessa forma, a solicitação de “implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado” torna muito amplo o entendimento. Entendemos que os gestores
de TI buscam ferramentas para estarem aderentes às diretivas da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), garantindo que os dados corporativos sejam acessíveis apenas por quem tem
este direito. Desta forma, a funcionalidade mais aderente do chip TPM seria a criptografia de
dados, a qual, para ser plenamente utilizável em um ambiente corporativo, demanda
funcionalidades como gerenciamento centralizado, armazenamento centralizado das chaves de
criptografia de cada equipamento para casos de restauração de dados, possibilidade de aplicar
políticas de criptografia de forma remota para usuários individuais como também para grupos de
usuários e também a capacidade de escolher a granularidade desejada de criptografia (tipo de
arquivo, pasta, partição do disco, etc). Desta forma, entendemos que o software proposto
deverá atender à estas funcionalidades. Está correto nosso entendimento? Caso não,
favor explicitar quais as funcionalidades esperadas para este software.
 
Questionamento 03:
1.11. 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s) a qual estará conectada a unidade de armazenamento
fornecida com o equipamento (disco rígido);
Para a configuração ofertada, não entregaremos disco rígido com conexão SATA, apenas discos
SSD (estado sólido) do tipo M.2. Considerando que estaremos trabalhando com discos M.2,
dispensando a conexão SATA para o armazenamento, estaremos atendendo as exigências
apenas por possuir a interface SATA lll (6Gb/s) mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Está
correto nosso entendimento?
 
Questionamento 04:
7.4. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM
remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional;
7.5. Gerenciável remotamente, assumindo-se que o equipamento possa estar desligado, porém
energizado pela rede elétrica e conectado localmente a rede de dados;
 Uma vez que é exigido que o equipamento acompanhe interfaces de rede cabeada (RJ-45) e
sem fio (Wireless AC) entendemos que estas funcionalidades de gerenciamento deverão ser
acessíveis através de ambas as formas de conexão de rede. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 05:
7.8. Deverá possuir compatibilidade com rede 802.3;
O protocolo 802.3x é utilizado para autenticação dos equipamentos em redes seguras,
garantindo assim que o acesso à rede corporativa se limite aos equipamentos previamente
cadastrados. Este acesso, para dar segurança ao ambiente, demanda independência do
sistema operacional. Desta forma, entendemos que a compatibilidade de rede 802.3 exigida
deverá ser independente da execução do S.O. Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 06:
15.6. Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação
de compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Lote 02/ Item 01 – Notebook
 
Questionamento 07:
3.3 Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior,
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software do fabricante do equipamento ou
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fabricado para o mesmo, visando a utilização do chip:
Quais funcionalidades do Chip de segurança TPM deverão estar presentes no software de
gestão do fabricante?
 
Questionamento 08:
13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 2 (duas) células, do mesmo
fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 300
(trezentos) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 (duzentos e dez) minutos, com o
equipamento desligado.
 A autonomia das baterias está diretamente ligada a forma de utilização. Variáveis como
wireless ligado ou desligado, brilho da tela, possíveis limitações impostas ao processador,
intensidade de uso, configurações e aplicações irão impactar na autonomia da bateria. Desta
forma a simples exigência de autonomia sem que haja a ampla definição de parâmetros e a
construção de um catalogo de procedimentos para que diferentes tecnologias de diferentes
fabricantes sejam tratadas de forma isonômica não constitui uma característica que possa ser
comprovada. Informamos que um cálculo comumente utilizado para garantir que diferentes
tecnologias de diferentes fabricantes sejam tratadas de forma isonômica e entreguem à
contratante a autonomia mínima desejada é a capacidade da bateria em WHr. Neste cálculo, a
cada 10WHr a contratante teria assegurado no mínimo 1 hora de autonomia. Desta forma, para
garantir um tratamento isonômico e também habilitando a livre concorrência, entendemos que
será exigido que os notebooks ofertados possuam baterias com, no mínimo, 50WHr. Está
correto nosso entendimento? Caso não esteja, pedimos para que seja detalhado o
pacote de testes que deverá ser aplicado para atingir a autonomia de 300 minutos
originalmente solicitada.
 
Questionamento 09:
15.3 O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog comprovando
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows 10, 64 bits. Essa comprovação
de compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo “Systems”, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/. Não serão aceitas declarações em nenhuma
hipótese.
 O site sysdev.microsoft.com não está mais funcional. Informamos que este site foi substituído
pelo link https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl. Desta forma
entendemos que a comprovação através do novo link será a correta. Está correto nosso
entendimento?
 
Atenciosamente,
 

Edvan Dors
Gerente Técnico de Contas
DF (61) 3039-3737 – (61) 9.9222 2009
www.perfil.inf.br
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020

Para : Sheila Cristina De Souza <scsouza@positivo.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE
05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020

qua, 19 de fev de 2020 18:53

Seguem as respostas referentes aos itens 10 a 17.

10. Não será exigida a apresentação dos documentos originais, somente se houver alguma
dúvida por parte do Pregoeiro. 
Serão aceitos documentos assinados digitalmente.

11. Não. O entendimento não está correto.

12. Sim, está correto o entendimento.

13. a. Sim, está correto o entendimento.

14. Sim, está correto o entendimento

15. Deverá ser levado em consideração o tempo do site.

16. A aquisição via registro de preços é justamente por não existir uma previsão exata dos
pedidos.

17. Sim, está correto o entendimento.

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Sheila Cristina De Souza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Deivid Montibeller" <deividm@positivo.com.br>, ncca@tjgo.jus.br, "Valdemar Ribeiro da
Silva Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>, "Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira"
<mvgferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 15:59:50
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO
- PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020

Boa tarde
 
Recebemos as respostas dos nossos questionamentos técnicos, porém ficaram faltando
responder as perguntas:
De 10 à 15 e a 17.
Na resposta no e-mail abaixo veio a seguinte resposta: “Não compete à Diretoria de Informática
essa informação.”
 
Para que Diretoria devemos encaminhar para recebermos as respostas faltantes?
 



Grata,  
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br
Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

https://intrac
orporativa.posit
ivo.com.br/assi
natura-
positivo/img/lo
gos/selo 30ano
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo

site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou
pelo telefone 0800 727 7016.

 
 
De: Glauco Cintra Parreira [mailto:gcparreira@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 00:45
Para: Sheila Cris�na De Souza <scsouza@posi�vo.com.br>
Cc: Deivid Mon�beller <deividm@posi�vo.com.br>; Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; ncca@tjgo.jus.br;
Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>; Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 
1.a) Está correto o entendimento. 
1.b) A empresa deverá se ater ao Edital.
 
2) Está correto o entendimento.
 
3) Está correto o entendimento.
 
4) Está correto o entendimento.
 
5)  Está correto o entendimento.
 
6.a) Está correto o entendimento. Ressaltando que deverão ser fornecidos, sem custos ao
TJGO, todos os componentes necessários para a perfeita instalação e funcionamento dos
equipamentos, em plena compatibilidade com as especificações recomendadas pelo fabricante.
6.b) Está correto o entendimento. 
 
7) A empresa deverá se ater ao Edital.
 
8) Está correto o entendimento.
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9) Não está correto o entendimento. Havendo a necessidade de troca do disco rígido, tanto no
notebook quanto no desktop, o defeituoso deverá permanecer em posse do TJGO para fins
segurança dos dados institucionais.
 
10) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
11) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
12) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
13) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
14) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
15) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
16) A expectativa é de que ocorra a contratação de 50% dos quantitativos apresentados até a
metade da vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
17) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 15:31:00
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO -
PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
 
Boa tarde!
 
Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Sheila Cristina De Souza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Ernesto - A Partner Tecnologia" <ernesto@apartner.com.br>, "Deivid Montibeller"
<deividm@positivo.com.br>, "Andre Luis Herzog" <andrelh@positivo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 16:49:54
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE
05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
 
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

 
Ref.:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020

Para : scsouza <scsouza@positivo.com.br>
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, deividm

<deividm@positivo.com.br>, ncca <ncca@tjgo.jus.br>,
Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201904000167367
 
 
Prezados Senhores,
 
POSITIVO TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, para fins de participação na licitação em
referência, requer esclarecimentos conforme arquivo em anexo.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste
 
Grata,
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br

Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

https://intrac
orporativa.posit
ivo.com.br/assi
natura-
positivo/img/lo
gos/selo 30ano
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou pelo telefone 0800
727 7016.

 
 
 

qua, 19 de fev de 2020 10:42
1 anexo

Boa tarde,

A Comissão Permanente de Licitação, por meio do seu Pregoeiro, que nos lê em cópia, irá
sanar suas dúvidas.

Atenciosamente,

mailto:scsouza@positivo.com.br
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Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "scsouza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "deividm" <deividm@positivo.com.br>, "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da
Silva Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>, "Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira"
<mvgferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 15:59:50
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO
- PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020

Boa tarde
 
Recebemos as respostas dos nossos questionamentos técnicos, porém ficaram faltando
responder as perguntas:
De 10 à 15 e a 17.
Na resposta no e-mail abaixo veio a seguinte resposta: “Não compete à Diretoria de Informática
essa informação.”
 
Para que Diretoria devemos encaminhar para recebermos as respostas faltantes?
 
Grata,  
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br
Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo

site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou
pelo telefone 0800 727 7016.

 
 
De: Glauco Cintra Parreira [mailto:gcparreira@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 00:45
Para: Sheila Cris�na De Souza <scsouza@posi�vo.com.br>
Cc: Deivid Mon�beller <deividm@posi�vo.com.br>; Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; ncca@tjgo.jus.br;
Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>; Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020

mailto:scsouza@positivo.com.br
http://www.positivotecnologia.com.br/
http://www.positivotecnologia.com.br/canalaberto


 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 
1.a) Está correto o entendimento. 
1.b) A empresa deverá se ater ao Edital.
 
2) Está correto o entendimento.
 
3) Está correto o entendimento.
 
4) Está correto o entendimento.
 
5)  Está correto o entendimento.
 
6.a) Está correto o entendimento. Ressaltando que deverão ser fornecidos, sem custos ao
TJGO, todos os componentes necessários para a perfeita instalação e funcionamento dos
equipamentos, em plena compatibilidade com as especificações recomendadas pelo fabricante.
6.b) Está correto o entendimento. 
 
7) A empresa deverá se ater ao Edital.
 
8) Está correto o entendimento.
 
9) Não está correto o entendimento. Havendo a necessidade de troca do disco rígido, tanto no
notebook quanto no desktop, o defeituoso deverá permanecer em posse do TJGO para fins
segurança dos dados institucionais.
 
10) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
11) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
12) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
13) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
14) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
15) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
16) A expectativa é de que ocorra a contratação de 50% dos quantitativos apresentados até a
metade da vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
17) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 15:31:00
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO -
PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
 

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:gcparreira@tjgo.jus.br
mailto:gsilvaoliveira@tjgo.jus.br


Boa tarde!
 
Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Sheila Cristina De Souza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Ernesto - A Partner Tecnologia" <ernesto@apartner.com.br>, "Deivid Montibeller"
<deividm@positivo.com.br>, "Andre Luis Herzog" <andrelh@positivo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 16:49:54
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE
05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
 
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

 
Ref.:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201904000167367
 
 
Prezados Senhores,
 
POSITIVO TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, para fins de participação na licitação em
referência, requer esclarecimentos conforme arquivo em anexo.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste
 
Grata,
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br

Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou pelo telefone 0800
727 7016.

 
 

mailto:scsouza@positivo.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:ernesto@apartner.com.br
mailto:deividm@positivo.com.br
mailto:andrelh@positivo.com.br
mailto:scsouza@positivo.com.br
http://www.positivotecnologia.com.br/
http://www.positivotecnologia.com.br/canalaberto


De : Sheila Cristina De Souza <scsouza@positivo.com.br>
Assunto : RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Rogerio
Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : Deivid Montibeller <deividm@positivo.com.br>,
ncca@tjgo.jus.br, Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

 

ter, 18 de fev de 2020 15:59
2 anexos

Boa tarde
 
Recebemos as respostas dos nossos questionamentos técnicos, porém ficaram faltando
responder as perguntas:
De 10 à 15 e a 17.
Na resposta no e-mail abaixo veio a seguinte resposta: “Não compete à Diretoria de Informática
essa informação.”
 
Para que Diretoria devemos encaminhar para recebermos as respostas faltantes?
 
Grata,  
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br
Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo

site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou
pelo telefone 0800 727 7016.

 
 
De: Glauco Cintra Parreira [mailto:gcparreira@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 00:45
Para: Sheila Cris�na De Souza <scsouza@posi�vo.com.br>
Cc: Deivid Mon�beller <deividm@posi�vo.com.br>; Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; ncca@tjgo.jus.br;
Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>; Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

mailto:scsouza@positivo.com.br
http://www.positivotecnologia.com.br/
http://www.positivotecnologia.com.br/canalaberto


Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 
1.a) Está correto o entendimento. 
1.b) A empresa deverá se ater ao Edital.
 
2) Está correto o entendimento.
 
3) Está correto o entendimento.
 
4) Está correto o entendimento.
 
5)  Está correto o entendimento.
 
6.a) Está correto o entendimento. Ressaltando que deverão ser fornecidos, sem custos ao
TJGO, todos os componentes necessários para a perfeita instalação e funcionamento dos
equipamentos, em plena compatibilidade com as especificações recomendadas pelo fabricante.
6.b) Está correto o entendimento. 
 
7) A empresa deverá se ater ao Edital.
 
8) Está correto o entendimento.
 
9) Não está correto o entendimento. Havendo a necessidade de troca do disco rígido, tanto no
notebook quanto no desktop, o defeituoso deverá permanecer em posse do TJGO para fins
segurança dos dados institucionais.
 
10) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
11) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
12) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
13) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
14) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
15) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
16) A expectativa é de que ocorra a contratação de 50% dos quantitativos apresentados até a
metade da vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
17) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 15:31:00

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:gcparreira@tjgo.jus.br
mailto:gsilvaoliveira@tjgo.jus.br


Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO -
PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
 
Boa tarde!
 
Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Sheila Cristina De Souza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Ernesto - A Partner Tecnologia" <ernesto@apartner.com.br>, "Deivid Montibeller"
<deividm@positivo.com.br>, "Andre Luis Herzog" <andrelh@positivo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 16:49:54
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE
05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
 
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

 
Ref.:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201904000167367
 
 
Prezados Senhores,
 
POSITIVO TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, para fins de participação na licitação em
referência, requer esclarecimentos conforme arquivo em anexo.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste
 
Grata,
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br

Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou pelo telefone 0800
727 7016.

mailto:scsouza@positivo.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:ernesto@apartner.com.br
mailto:deividm@positivo.com.br
mailto:andrelh@positivo.com.br
mailto:scsouza@positivo.com.br
http://www.positivotecnologia.com.br/
http://www.positivotecnologia.com.br/canalaberto


De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020

Para : scsouza@positivo.com.br
Cc : deividm@positivo.com.br, Rogerio Jayme

<rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br, Valdemar Ribeiro
da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius
Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>

 
 
 

COM-AT 044.2020 - ESCLARECIMENTOS.PDF
4 MB 

ter, 18 de fev de 2020 00:45
1 anexo

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1.a) Está correto o entendimento. 
1.b) A empresa deverá se ater ao Edital.

2) Está correto o entendimento.

3) Está correto o entendimento.

4) Está correto o entendimento.

5)  Está correto o entendimento.

6.a) Está correto o entendimento. Ressaltando que deverão ser fornecidos, sem custos ao TJGO,
todos os componentes necessários para a perfeita instalação e funcionamento dos
equipamentos, em plena compatibilidade com as especificações recomendadas pelo fabricante.
6.b) Está correto o entendimento. 

7) A empresa deverá se ater ao Edital.

8) Está correto o entendimento.

9) Não está correto o entendimento. Havendo a necessidade de troca do disco rígido, tanto no
notebook quanto no desktop, o defeituoso deverá permanecer em posse do TJGO para fins
segurança dos dados institucionais.

10) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

11) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

12) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

13) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

14) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.



15) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

16) A expectativa é de que ocorra a contratação de 50% dos quantitativos apresentados até a
metade da vigência da Ata de Registro de Preços. 

17) Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 15:31:00
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO -
PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Sheila Cristina De Souza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Ernesto - A Partner Tecnologia" <ernesto@apartner.com.br>, "Deivid Montibeller"
<deividm@positivo.com.br>, "Andre Luis Herzog" <andrelh@positivo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 16:49:54
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE
05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

 
Ref.:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201904000167367
 
 
Prezados Senhores,
 
POSITIVO TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, para fins de participação na licitação em
referência, requer esclarecimentos conforme arquivo em anexo.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste
 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA:
21/02/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Giuliano
Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Grata,
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br

Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou pelo telefone 0800
727 7016.

 
 

seg, 17 de fev de 2020 15:31
2 anexos

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Sheila Cristina De Souza" <scsouza@positivo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Ernesto - A Partner Tecnologia" <ernesto@apartner.com.br>, "Deivid Montibeller"
<deividm@positivo.com.br>, "Andre Luis Herzog" <andrelh@positivo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 16:49:54
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS / GO - PE
05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

mailto:scsouza@positivo.com.br
http://www.positivotecnologia.com.br/
http://www.positivotecnologia.com.br/canalaberto


De : Sheila Cristina De Souza <scsouza@positivo.com.br>
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DE GOIÁS / GO - PE 05/2020 - ABERTURA: 21/02/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Cc : Ernesto - A Partner Tecnologia
<ernesto@apartner.com.br>, Deivid Montibeller
<deividm@positivo.com.br>, Andre Luis Herzog
<andrelh@positivo.com.br>

 
Ref.:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201904000167367
 
 
Prezados Senhores,
 
POSITIVO TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, para fins de participação na licitação em
referência, requer esclarecimentos conforme arquivo em anexo.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste
 
Grata,
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br

Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
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regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
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Prezados Senhores,
 
POSITIVO TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, para fins de participação na licitação em
referência, requer esclarecimentos conforme arquivo em anexo.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
 
 
Favor confirmar o recebimento deste
 
Grata,
 
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
Analista de Propostas
Vice-Presidência de Governo - Projetos e Propostas
scsouza@positivo.com.br

Positivo Tecnologia
Tel.: (41) 2118-7492

 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la , não deve usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada no seu
conteúdo, devendo informar ao remetente e eliminar a mensagem definitivamente de
seu sistema.

A Positivo Tecnologia busca garantir os mais altos níveis de integridade corporativa e
ética em suas atividades, disponibilizando a todos o Canal Aberto, por meio do qual
qualquer pessoa pode relatar possíveis violações às políticas da empresa, leis e
regulamentos. O Canal Aberto pode ser acessado de forma anônima, a qualquer
momento, pelo site www.positivotecnologia.com.br/canalaberto ou pelo telefone 0800
727 7016.
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COM-AT 044/2020 
Curitiba, 14 de fevereiro de 2020. 

 
AO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS  

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201904000167367 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Com relação ao edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
 

1) No Anexo I - Termo de Referência – Lote 01 - Item 01, é solicitado: “PROCESSADOR: 
O processador deverá possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos e 8 (oito) threads de 
processamento operando a uma velocidade mínima de 2,4 GHz, conforme 
especificações e recursos Intel Core i7 8ª geração ou AMD Serie A de 8ª geração, 
ou superiores, em ambos os casos; A controladora de memória deve ser 
integrada ao(s) processador(es); Possuir no mínimo 8 MB de cache”. Solicitamos 
esclarecer: 
a) Quanto a linha de processadores Intel: Entendemos que serão aceitos 

processadores Intel da 9ª geração com 8 (oito) núcleos físicos e 8 (oito) virtuais, 
clock real de 2.0Ghz chegando a 4.3GHz em modo turbo e 12MB de cache, com 
performance maior que o processador de 8ª geração que atende ao solicitado. Está 
correto nosso entendimento? 

b) Quanto a linha de processadores AMD: Informamos que as especificações como 
foram expostas não são atendidas por nenhuma solução AMD conforme sugere o 
edital, uma vez que para equipamento do tipo compacto com volume até 1.200cm3 
não existe processador AMD com cache de 8MB. Considerando o exposto, para 
que o edital não fracasse por vício nas especificações, entendemos que serão 
aceitos processadores com 6MB de cache que atende as demais exigências do 
edital. Está correto nosso entendimento? 
 

2) No Anexo I - Termo de Referência – Lote 01 - Item 01, é solicitado: “MOUSE: Mouse 
óptico, com tecnologia LED/LASER (...)”. Entendemos que será aceito Mouse óptico 
com tecnologia LED ou LASER. Tendo em vista que os dois modelos atendem às 
necessidades de trabalho em ambiente, administrativo e as exigências do edital.  Está 
correto o nosso entendimento? 
 

3) No Anexo I - Termo de Referência – Lote 01 - Item 01, é solicitado: “ACESSÓRIOS: 
Deverá ser fornecida unidade de leitura e gravação de CD/DVD externa (...) com 
conexão tipo USB 3.0”. Esclarecemos que a velocidade de gravação de um CD/DVD 
é limitada pela própria mídia CD ou DVD, independente se a unidade ótica suporta 
velocidade de gravação superior ou mesmo se a interface USB for versão 2.0 ou 3.0. 
Devido à popularização de memórias flash, mais especificamente no formato de Pen 
Drives, as mídias CD e DVD não sofreram evolução nos últimos anos. Atualmente 
existem raros, um ou outro, modelos de unidade óptica com conector USB 3.0, porém a 
velocidade de gravação é a mesma da versão 2.0, mas com um custo bem mais 
elevado. Diante do exposto, e considerando que os conectores USB 2.0 e 3.0 são 



 
 

 

compatíveis entre si não ocorrendo prejuízo ao usuário final, entendemos que será 
aceita unidade ótica com interface USB 2.0, compatível com o conector USB 3.0. 
Nosso entendimento está correto? Caso não esteja correto, solicitar informar o motivo. 
 

4) No Anexo I - Termo de Referência – Lote 01 - Item 01, é solicitado: “ACESSÓRIOS: 
Deverá ser fornecida unidade de leitura e gravação de CD/DVD externa de 
tamanho compacto, do mesmo fabricante, (...)”. Atualmente existem poucos 
fabricantes de Leitor de DVD no mundo, sendo que as empresas nacionais e 
multinacionais não fabricam leitores de DVD, mas sim compram este componente das 
fabricantes como Lite-On, Philips, LG e Samsung, por exemplo. Ocorre que, devido 
questões comerciais, nem todas as fabricantes de Leitor de DVD concedem o direito de 
OEM para que fabricantes de microcomputadores insiram sua marca neles, ficando 
assim a solução limitada a somente uma ou outra empresa multinacional que possuem 
este modelo de DVD com marca própria, restringindo a participação de empresas 
genuinamente nacionais e onerando o produto final sem agregar qualquer valor. Diante 
do exposto, para aumentar a competitividade e economia do certame, sem prejuízos ao 
TJ / GO, entendemos que não será obrigatório que o Leitor de DVD seja do mesmo 
fabricante do microcomputador ofertado ou produzido em regime OEM, sendo aceito 
também Leitor de DVD homologado pelo fabricante do microcomputador, comprovado 
através de declaração do fabricante do equipamento na proposta comercial, ratificando 
que a garantia do Leitor de DVD será a mesma do equipamento. Nosso entendimento 
está correto? 
 

5) No Anexo I - Termo de Referência – Lote 01 - Item 01, é solicitado: “A (...) fonte (...) 
eficiência energética de, no mínimo 87% (...)”. E ainda em certificações é solicitado: 
“Deverá possuir conformidade com o padrão Energy Star versão 5 (...) 
especificações de consumo eficiente de energia”. As fontes de alimentação 
externas com potência de até 90 Watts utilizadas em equipamentos corporativos no 
Brasil e no mundo tem suas eficiências aferidas de acordo com padrões e normas 
reconhecidos mundialmente. Diante do exposto, seguindo o padrão de medida da 
eficiência energética para fontes externas de 90 Watts.  Entendemos que a fonte deve 
possuir eficiência de 87% conforme o exigido para o Energy Star, com laudo ou 
certificado emitido por laboratório de ensaio independente reconhecido pelo INMETRO. 
Está correto o nosso entendimento? Caso nosso entendimento não esteja correto 
solicitamos justificativa.  
 
 

6) No Anexo IV – Termo de Referência – 5. Características e Especificações do Objeto, é 
solicitado: “f) Deverão ser fornecidos todos os itens acessórios de hardware e 
software, incluindo cabos, licenças, conectores, interfaces, suportes, braços 
organizadores de cabos e demais acessórios necessários para instalação e 
funcionamento dos equipamentos, em plena compatibilidade com as 
especificações constantes neste documento e recomendadas pelo fabricante”. 
Solicitamos esclarecer: 

a)  Entendemos que é necessário o fornecimento apenas dos cabos necessários para o 
funcionamento do equipamento como cabos de conexão à rede elétrica, cabos de 
conexão de vídeo, não sendo obrigatório o fornecimento de outros cabos que não são 
citados, como por exemplo, cabos extensores P2, cabos USB, dentre outros opcionais 
que os fabricantes possam ter. Nosso entendimento está correto? Caso nosso 
entendimento não esteja correto, solicitamos que seja informado exatamente quais 
cabos devem ser fornecidos e informar seu comprimento uma vez que o 
microcomputador possui diversos conectores. 



 
 

 

b) Entendemos que não será obrigatório o fornecimento de cabo de rede para ligar o 
equipamento à rede lógica. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja 
correto, solicitamos que seja informado o comprimento do cabo e a categoria. 

 
 

7) No item 72 do Edital é solicitado: “Ao vencedor de cada um dos objetos, poderá ser 
solicitada amostra para verificação da conformidade com as especificações 
contidas na proposta apresentada, em até 2 (dois) dias úteis após a definição da 
vencedora, para fins de análise e validação técnica”. Se houver solicitação de 
amostra, solicitamos que, dado à distância de alguns fabricantes, seja dado no mínimo 
5 dias úteis para entrega da amostra. 
 

8) Com relação à instalação física dos equipamentos solicitamos esclarecer:  

 

a. Não encontramos no Edital referências quanto à instalação física (ativação) 

dos equipamentos. Entendemos que a instalação física dos equipamentos 

(acesso à energia elétrica, tomadas, conexões de internet, bem como a 

desembalagem e montagem dos equipamentos) será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento?  

b. Caso nosso entendimento anterior não esteja correto, solicitamos esclarecer 

como se desenvolverão os trabalhos. Informar o prazo para instalação, o 

horário e os dias da semana em que as instalações deverão ocorrer. 

Solicitamos informar, ainda, quais as possíveis localidades de instalação 

 

9) Para o lote 02 item 03 – Notebook, página 59 do edital, Cláusula 14 SOFTWARES, 
Item 14.9 temos “ Deverá possuir integrado ou disponível para download software 
que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados 
armazenados no disco rígido, e ainda caso seja acionada a garantia e haja 
necessidade de troca do disco rígido o defeituoso deverá permanecer em posse 
do TJGO, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos”. Entendemos que 
a posse do disco rígido em caso de acionamento da Garantia, não se aplica ao Lote 01 
item 01, está correto nosso entendimento?  
 

10) Considerando as disposições previstas na Lei nº 13.726/2018 acerca da racionalização 
dos processos e procedimentos administrativos, neste contexto, questionamos se 
durante as fases da licitação, serão aceitas por este órgão, os documentos de 
habilitação e as propostas técnica e comercial assinados eletronicamente pelas 
licitantes (assinatura digital através da estrutura de chaves pública e privada), que 
sejam enviados por e-mail quando solicitados pelo Instrumento Convocatório, e assim 
aceitos como documentos autênticos e originais, sem a necessidade de posterior envio 
das vias físicas (em papel)?  
 
Reitera-se que um documento assinado eletronicamente preenche os mesmos 
requisitos jurídicos de autenticidade e integridade, inclusive já sendo amplamente 
utilizado pelo Poder Judiciário. 
Caso não sejam aceitos por esta Administração, gentileza fundamentar a decisão, face 
as disposições expressas no sentido de racionalização dos processos e procedimentos 
administrativos prevista na Lei nº 13.726/2018. 
 
 
 
 



 
 

 

11) Sobre o faturamento: 
a) Considerando que algumas empresas possuem matriz e filial com a mesma raiz de 

CNPJ, entendemos que o licitante vencedor poderá faturar os equipamentos que 

são objeto deste Pregão, tanto pela matriz como pela filial e será considerado 

como participante do Pregão unicamente a PESSOA JURÍDICA da licitante. Nosso 

entendimento está correto? 

 
b) Caso o entendimento em relação à questão (1) esteja correto, será necessário o 

envio de toda a documentação de habilitação de ambos CNPJ´s (matriz e filial)? 

 
12) Entendemos que a proposta cadastrada no Sistema Eletrônico poderá possuir valor 

acima do máximo aceitável pelo TJGO, que a mesma não será desclassificada por 
preço antes da fase de lances. Está correto o nosso entendimento? 
 

13) No item 28 do Edital menciona: “Quando da apresentação da proposta, para 
análise e aceitabilidade do Pregoeiro(a), deverá ser informado, no campo de 
apresentação das propostas, única e exclusivamente a descrição resumida do 
objeto, fabricante, marca, modelo se houver, e o valor total”.  
 
a) Entendemos que no momento do cadastro da proposta no portal eletrônico, não 

deverão ser inclusos quaisquer anexos quanto aos documentos de habilitação e 
proposta comercial. Uma vez que os mesmos deverão ser enviados apenas pelo 
vencedor do certame no prazo indicado no item 41. Nosso entendimento está 
correto?  

 
b) Caso nosso entendimento não esteja correto e como não temos acesso antecipado 

no site para visualização do cadastro, e ainda, como no site menciona o novo 
Decreto Nº 10.024, os documentos de habilitação e proposta de preços deverão 
ser anexados no momento cadastro antes da disputa de preços? Nosso 
entendimento está correto?  

 
14) No item 41 do Edital menciona: “A proponente, primeira classificada, deverá 

apresentar (...)Todos os documentos deverão ser originais, assinados e 
encaminhados em extensão “pdf”(...)”. Entendemos que os documentos poderão 
ser os originais ou cópias autenticadas. Nosso entendimento está correto? 
 

15) Encontramos divergências quanto ao site do licitações-e e o edital, senão vejamos. No 
item 34 do Edital menciona: “A etapa de lances da sessão pública será dividida em 
duas fases sendo a primeira, conduzida e encerrada pelo Pregoeiro (a) mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, e a segunda, resultante do transcurso 
de tempo randômico, de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances”.  Porém ao abrir o site consta que a disputa será pelo novo Decreto Nº 10.024 
- Modo de disputa aberto e fechado e o tempo aleatório de disputa será de 0 – 10 
minutos. Solicitamos esclarecer qual o tempo devemos considerar se o do edital ou do 
site.  
 

16) 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. 
 
 

17) Conforme Art. 21, parágrafo 4º 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.licitacoes-
e.com.br e no site www.tjgo.jus.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 
deividm@positivo.com.br. 

 

Quaisquer informações sobre os questionamentos deverão ser dirigidas à Analista de 
Propostas Sheila Souza e ao Analista Técnico Deivid Montibeller , nos telefones (41) 2118-
7492 ou (41) 3239-7738 respectivamente, assim como que a resposta poderá ser enviada nos 
e-mails: scsouza@positivo.com.br e deividm@positivo.com.br. 
 
Atenciosamente, 
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.tjgo.jus.br/
mailto:scsouza@positivo.com.br
mailto:deividm@positivo.com.br
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mailto:deividm@positivo.com.br


De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimentos pregão nº 005/2020

Para : jefferson@northware.com.br
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br,

Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimentos pregão nº 005/2020

ter, 18 de fev de 2020 00:09
1 anexo

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1) Dessa forma entendemos que será aceito processador intel core i7 da geração mais recente
disponibilizada pelo fabricante, com 8 núcleos, 8 threads, velocidade de 2,0 GHz e frequência
turbo de 4.3 GHz. Está correto o nosso entendimento? 
Está correto o entendimento.

2) Tecnicamente os mouses com tecnologia LED/LASER não possuem vantagens significativas e
perceptíveis para o usuário final, levando em consideração que os custos desses mouses
costumam ser elevados com relação a mouses com tecnologia optica, entendemos que será
aceito mouse optico desde que atenda os demais itens exigidos. Está correto o nosso
entendimento?
Está correto o entendimento.

3) Acerca do fornecimento do mousepad e maleta, a garantia padrão de mercado é de 12
meses, especialmente pelo fato de que sua utilização e conservação depende do zelo e manuseio
do usuário. Para que não haja prejuízo ao erário por falta de zelo do servidor na conservação do
acessório, entendemos que a garantia a ser prestada, portanto, é a padrão de mercado, qual
seja de 12 meses. Nosso entendimento está correto?;
Está correto o entendimento, porém está mantido o período de garantia exigido para
o equipamento.

4) Acerca do fornecimento da garantia da bateria do microcomputador portátil, entendemos que
a garantia a ser prestada é a padrão de mercado (12 meses). Nosso entendimento está correto?
Está correto o entendimento, porém está mantido o período de garantia exigido para
o equipamento.

5) Entendemos que a penalidade prevista no trecho "Multa de até 0,3% (zero vírgula três por
cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;" será
aplicada sobre o valor unitário da máquina. Está correto nosso entendimento?
Está correto o entendimento.

6) Entendemos que a penalidade prevista no trecho "Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por
cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da
etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo." Será
aplicada sobre o valor unitário da máquina. Está correto nosso entendimento?
Está correto o entendimento.

Atenciosamente, 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimentos pregão nº 005/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Sampahio
Almeida Martins Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:17:25
Assunto: Fwd: Esclarecimentos pregão nº  005/2020

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: jefferson@northware.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:15:46
Assunto: Esclarecimentos pregão nº  005/2020

Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo novos pedidos de esclarecimentos referente ao pregão nº  005/2020
 
Atenciosamente,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Clemente da Silva
Tel: (61) 3202-9393

e-mail:  jefferson@northware.com.br
Skype: JeffersonCSilva

 
 

seg, 17 de fev de 2020 17:17
2 anexos

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente

http://www.northware.com.br/site
mailto:jefferson@northware.com.br


De : jefferson@northware.com.br
Assunto : Esclarecimentos pregão nº 005/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: jefferson@northware.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:15:46
Assunto: Esclarecimentos pregão nº  005/2020

Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo novos pedidos de esclarecimentos referente ao pregão nº  005/2020
 
Atenciosamente,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Clemente da Silva
Tel: (61) 3202-9393

e-mail:  jefferson@northware.com.br
Skype: JeffersonCSilva

 
 

QUESTIONAMENTO - Edital TJGO.pdf
238 KB 

seg, 17 de fev de 2020 17:15
2 anexos

Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo novos pedidos de esclarecimentos referente ao pregão nº  005/2020
 
Atenciosamente,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Clemente da Silva
Tel: (61) 3202-9393

e-mail:  jefferson@northware.com.br
Skype: JeffersonCSilva

 
 

QUESTIONAMENTO - Edital TJGO.pdf
238 KB 
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL

31150)
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : ncca <ncca@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)

seg, 17 de fev de 2020 15:35
1 anexo

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção ao questionamento da empresa, NÃO está correto o entendimento.
Permanece a necessidade de 7 portas USB no total (6 + 1 tipo C).

Atenciosamente, 

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "giuliano" <giuliano@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio
Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 10:17:51
Assunto: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)

Bom dia Rogério,
 
Não tenho conhecimento sobre esse Termo de Referência.  Em levantamento aqui na DI,
identifiquei o responsável pelo Termo de Referência foi o NCCA (Glauco e Sampahio), então
estou respondendo esse e-mail com cópias para eles para que possam responder aos
questionamentos.
 
 
Att,
Giuliano Silva
 
De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:23
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
Prioridade: Alta
 
Bom dia Giuliano!
 
Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.



 
Atenciosamente,
  
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "MICROTÉCNICA_Compras3" <compras3@microtecnica.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 13:49:07
Assunto: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
 
Ao
Governo do estado do Pará
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Comissão de Pregão presencial – SEPLAD/PA
EDITAL NA FORMA ELETRONICA Nº 09/2020

 

No Anexo I, Lotes 01, Item 01 e Lote 03, Item 04, está sendo solicitado:
 
1) Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 3.1 ou superior; sendo que pelo menos 2 (duas)
dessas portas devem ser localizadas na parte frontal do equipamento. As interfaces deverão ser
disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo de
adaptador PCI;
 
2) Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C na parte frontal do equipamento
 
Para evitar interpretações equivocadas e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções,
entendemos que o computador deverá possuir 6 interfaces USB 3.1, sendo uma delas no padrão
USB-C, não sendo necessário o fornecimento de um computador com 7 portas USB no total.
 
Nosso entendimento está correto?
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9867
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL

31150)
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : ncca <ncca@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

seg, 17 de fev de 2020 15:31
1 anexo

Rogerio, 

Favor desconsiderar esse e-mail que enviei.
Estou fazendo um novo com outra resposta.

De: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da Silva Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
"Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira" <mvgferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 13:46:36
Assunto: Re: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção ao questionamento da empresa, esclarecemos que está correto o entendimento.

Atenciosamente, 

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "giuliano" <giuliano@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio
Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 10:17:51
Assunto: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)

Bom dia Rogério,
 
Não tenho conhecimento sobre esse Termo de Referência.  Em levantamento aqui na DI,
identifiquei o responsável pelo Termo de Referência foi o NCCA (Glauco e Sampahio), então
estou respondendo esse e-mail com cópias para eles para que possam responder aos
questionamentos.
 
 
Att,
Giuliano Silva
 
De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:23
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>



Assunto: Fwd: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
Prioridade: Alta
 
Bom dia Giuliano!
 
Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.
 
Atenciosamente,
  
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "MICROTÉCNICA_Compras3" <compras3@microtecnica.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 13:49:07
Assunto: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
 
Ao
Governo do estado do Pará
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Comissão de Pregão presencial – SEPLAD/PA
EDITAL NA FORMA ELETRONICA Nº 09/2020

 

No Anexo I, Lotes 01, Item 01 e Lote 03, Item 04, está sendo solicitado:
 
1) Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 3.1 ou superior; sendo que pelo menos 2 (duas)
dessas portas devem ser localizadas na parte frontal do equipamento. As interfaces deverão ser
disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo de
adaptador PCI;
 
2) Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C na parte frontal do equipamento
 
Para evitar interpretações equivocadas e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções,
entendemos que o computador deverá possuir 6 interfaces USB 3.1, sendo uma delas no padrão
USB-C, não sendo necessário o fornecimento de um computador com 7 portas USB no total.
 
Nosso entendimento está correto?
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9867
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL

31150)
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : ncca <ncca@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

 
 

seg, 17 de fev de 2020 13:46
1 anexo

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção ao questionamento da empresa, esclarecemos que está correto o entendimento.

Atenciosamente, 

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "giuliano" <giuliano@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio
Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 10:17:51
Assunto: RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)

Bom dia Rogério,
 
Não tenho conhecimento sobre esse Termo de Referência.  Em levantamento aqui na DI,
identifiquei o responsável pelo Termo de Referência foi o NCCA (Glauco e Sampahio), então
estou respondendo esse e-mail com cópias para eles para que possam responder aos
questionamentos.
 
 
Att,
Giuliano Silva
 



De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:23
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
Prioridade: Alta
 
Bom dia Giuliano!
 
Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.
 
Atenciosamente,
  
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "MICROTÉCNICA_Compras3" <compras3@microtecnica.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 13:49:07
Assunto: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
 
Ao
Governo do estado do Pará
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Comissão de Pregão presencial – SEPLAD/PA
EDITAL NA FORMA ELETRONICA Nº 09/2020

 

No Anexo I, Lotes 01, Item 01 e Lote 03, Item 04, está sendo solicitado:
 
1) Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 3.1 ou superior; sendo que pelo menos 2 (duas)
dessas portas devem ser localizadas na parte frontal do equipamento. As interfaces deverão ser
disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo de
adaptador PCI;
 
2) Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C na parte frontal do equipamento
 
Para evitar interpretações equivocadas e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções,
entendemos que o computador deverá possuir 6 interfaces USB 3.1, sendo uma delas no padrão
USB-C, não sendo necessário o fornecimento de um computador com 7 portas USB no total.
 
Nosso entendimento está correto?
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9867
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De : gsilvaoliveira@tjgo.jus.br
Assunto : RES: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL

31150)
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>, 'Giuliano Silva

Oliveira' <giuliano@tjgo.jus.br>
Cc : ncca@tjgo.jus.br, gcparreira@tjgo.jus.br, 'Sampahio

Almeida Martins Damaceno' <sdamaceno@tjgo.jus.br>

 
 

seg, 17 de fev de 2020 10:17
1 anexo

Bom dia Rogério,
 
Não tenho conhecimento sobre esse Termo de Referência.  Em levantamento aqui na DI,
identifiquei o responsável pelo Termo de Referência foi o NCCA (Glauco e Sampahio), então
estou respondendo esse e-mail com cópias para eles para que possam responder aos
questionamentos.
 
 
Att,
Giuliano Silva
 
De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:23
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
Prioridade: Alta
 
Bom dia Giuliano!
 
Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.
 
Atenciosamente,
  
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL

31150)
Para : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,

Giuliano Silva Oliveira <giuliano@tjgo.jus.br>

De: "MICROTÉCNICA_Compras3" <compras3@microtecnica.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 13:49:07
Assunto: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
 
Ao
Governo do estado do Pará
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Comissão de Pregão presencial – SEPLAD/PA
EDITAL NA FORMA ELETRONICA Nº 09/2020

 

No Anexo I, Lotes 01, Item 01 e Lote 03, Item 04, está sendo solicitado:
 
1) Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 3.1 ou superior; sendo que pelo menos 2 (duas)
dessas portas devem ser localizadas na parte frontal do equipamento. As interfaces deverão ser
disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo de
adaptador PCI;
 
2) Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C na parte frontal do equipamento
 
Para evitar interpretações equivocadas e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções,
entendemos que o computador deverá possuir 6 interfaces USB 3.1, sendo uma delas no padrão
USB-C, não sendo necessário o fornecimento de um computador com 7 portas USB no total.
 
Nosso entendimento está correto?
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9867
 
 

 
 

sex, 14 de fev de 2020 11:22
1 anexo

Bom dia Giuliano!
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Solicito sejam respondidos os questionamentos apresentados, de forma direta à empresa com
cópia para esse Pregoeiro, no prazo máximo de 12 horas.

Atenciosamente,
  

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "MICROTÉCNICA_Compras3" <compras3@microtecnica.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 13:49:07
Assunto: Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)

Ao
Governo do estado do Pará
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Comissão de Pregão presencial – SEPLAD/PA
EDITAL NA FORMA ELETRONICA Nº 09/2020

 

No Anexo I, Lotes 01, Item 01 e Lote 03, Item 04, está sendo solicitado:
 
1) Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 3.1 ou superior; sendo que pelo menos 2 (duas)
dessas portas devem ser localizadas na parte frontal do equipamento. As interfaces deverão ser
disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo de
adaptador PCI;
 
2) Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C na parte frontal do equipamento
 
Para evitar interpretações equivocadas e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções,
entendemos que o computador deverá possuir 6 interfaces USB 3.1, sendo uma delas no padrão
USB-C, não sendo necessário o fornecimento de um computador com 7 portas USB no total.
 
Nosso entendimento está correto?
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9867
 
 

 

mailto:compras3@microtecnica.com.br


De : MICROTÉCNICA_Compras3
<compras3@microtecnica.com.br>

Assunto : Esclarecimento duvida técnica PE/05/2020 - (SOL 31150)
Para : rjayme@tjgo.jus.br

qui, 13 de fev de 2020 13:49
1 anexo

Ao
Governo do estado do Pará
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Comissão de Pregão presencial – SEPLAD/PA
EDITAL NA FORMA ELETRONICA Nº 09/2020

 

No Anexo I, Lotes 01, Item 01 e Lote 03, Item 04, está sendo solicitado:
 
1) Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 3.1 ou superior; sendo que pelo menos 2 (duas)
dessas portas devem ser localizadas na parte frontal do equipamento. As interfaces deverão ser
disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo de
adaptador PCI;
 
2) Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C na parte frontal do equipamento
 
Para evitar interpretações equivocadas e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções,
entendemos que o computador deverá possuir 6 interfaces USB 3.1, sendo uma delas no padrão
USB-C, não sendo necessário o fornecimento de um computador com 7 portas USB no total.
 
Nosso entendimento está correto?
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9867
 
 

 

mailto:compras3@microtecnica.com.br


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimentos

(MÍDIAS/AMOSTRA/GARANTIA/ENVIO DE
DOCUMENTOS/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL)
PE Nº 5/2020 - TJ - GO - Lotes: 1 e 2. (PID - 0124-20).

Para : Tatiana Silva <governo@daten.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS/AMOSTRA/GARANTIA/ENVIO DE
DOCUMENTOS/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE Nº 5/2020 - TJ - GO - Lotes:
1 e 2. (PID - 0124-20).

qua, 19 de fev de 2020 18:36
1 anexo

Seguem as respostas abaixo dos questionamentos.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Tatiana Silva" <governo@daten.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Franklin Mota" <ascom@daten.com.br>, "Lucca Santana" <analise@daten.com.br>, "Igor
Leonardo" <comercial.governo2@daten.com.br>, "Igor Leonardo"
<comercial.governo2@daten.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 14:09:00
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS/AMOSTRA/GARANTIA/ENVIO DE
DOCUMENTOS/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE Nº 5/2020  - TJ - GO -  Lotes: 1
e 2.  (PID - 0124-20).

Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS/AMOSTRA/GARANTIA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTOS
ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE Nº 5/2020  - TJ - GO -  Lotes: 1 e 2.  (PID - 0124-20).
 
Prezados (as) Senhores (as),
 
Boa Tarde.
 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, respostas aos
ques�onamentos abaixo:
 
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:
 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão:
 

a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalação/recuperação
do Sistema Operacional Windows 10, aplica�vos e drivers dos disposi�vos, acessados através do número de
série do equipamento.

b. Par�ção oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional
Windows 10.

 
Tal medida tem como obje�vo 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
�sicas. Nosso entendimento está correto?
 
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão possui um Setor
Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias para cada lote
adquirido, ou  uma mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que,
caso no decorrer da garan�a dos equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem
custo adicional. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Seguir o que estabelece o edital. 

Pergunta 02 – No quesito AMOSTRA:
 
“DA(S) AMOSTRA(S)
72. Ao vencedor de cada um dos objetos, poderá ser solicitada amostra para
verificação da conformidade com as especificações contidas na proposta
apresentada, em até 2 (dois) dias úteis após a definição da vencedora, para fins de
análise e avaliação técnica.”
 
O enunciado acima menciona que poderá ser solicitado amostra, contudo, o prazo é extremamente exíguo –  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 possa ser fixado em 7 (sete) dias
úteis. Nosso entendimento está correto?”

RESPOSTA: O prazo para entrega de amostras poderá ser alterado caso a Administração entenda necessário.
 
Pergunta 03 – No quesito GARANTIA, determina o seguinte:
 
“ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE 01 – ITEM 01 MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) DE PEQUENO PORTE E ALTA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Garantia do fabricante: 60 meses”
 
Neste sen�do, esclarecemos 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 garan�a de
60 (sessenta) meses para os equipamentos, apesar de cada vez mais comum nos Editais, na realidade, não
traz bene�cios 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 úl�ma análise, baixa
produ�vidade do mesmo. Assim, a Administração acaba pagando por uma  garan�a  que,  se usada,  poderá trazer
 prejuízos maiores ao  serviço público. Sugerimos, portanto, a alteração do período de  garan�a para  
48 (quarenta e oito) meses.

RESPOSTA: Garan�a será aquela estabelecida no edital. 
 
 
Pergunta 04 - No quesito da DOCUMENTAÇÃO:
 
O edital não informa o prazo do envio da documentação original. Podem nos informar?

RESPOSTA: Não será exigido a apresentação dos documentos originais. Somente se houver alguma dúvida do
Pregoeiro.
 
 
Pergunta 05 – No quesito  EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:



De : Tatiana Silva <governo@daten.com.br>
Assunto : Solicitação de Esclarecimentos

(MÍDIAS/AMOSTRA/GARANTIA/ENVIO DE
DOCUMENTOS/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL)
PE Nº 5/2020 - TJ - GO - Lotes: 1 e 2. (PID - 0124-20).

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : Franklin Mota <ascom@daten.com.br>, Lucca Santana

 
Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permi�rá, com base na validade reconhecida
para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e também nos
disposi�vos e na expressa previsão de racionalização de procedimentos administra�vos da Lei 13.726/2018, que as
licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas propostas técnicas, de preços e demais
documentação, pela via eletrônica, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e
privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo meio �sico (de papel)?

RESPOSTA: O entendimento está correto.
 
Pergunta 06 - 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  Ar�go 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que
será permi�do a emissão da nota fiscal destacando cada componente separadamente permi�ndo 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?
 
 RESPOSTA: A Nota fiscal deverá ser emitida com os mesmos itens discriminados no
edital e na Nota de Empenho. 
 
Atenciosamente,
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<analise@daten.com.br>, Igor Leonardo
<comercial.governo2@daten.com.br>, Igor Leonardo
<comercial.governo2@daten.com.br>

Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS/AMOSTRA/GARANTIA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTOS
ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE Nº 5/2020  - TJ - GO -  Lotes: 1 e 2.  (PID - 0124-20).
 
Prezados (as) Senhores (as),
 
Boa Tarde.
 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, respostas aos
ques�onamentos abaixo:
 
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:
 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão:
 

a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalação/recuperação
do Sistema Operacional Windows 10, aplica�vos e drivers dos disposi�vos, acessados através do número de
série do equipamento.

b. Par�ção oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional
Windows 10.

 
Tal medida tem como obje�vo 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
�sicas. Nosso entendimento está correto?
 
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão possui um Setor
Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias para cada lote
adquirido, ou  uma mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que,
caso no decorrer da garan�a dos equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem
custo adicional. Nosso entendimento está correto?
 
Pergunta 02 – No quesito AMOSTRA:
 
“DA(S) AMOSTRA(S)
72. Ao vencedor de cada um dos objetos, poderá ser solicitada amostra para
verificação da conformidade com as especificações contidas na proposta
apresentada, em até 2 (dois) dias úteis após a definição da vencedora, para fins de
análise e avaliação técnica.”
 
O enunciado acima menciona que poderá ser solicitado amostra, contudo, o prazo é extremamente exíguo –  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 possa ser fixado em 7 (sete) dias
úteis. Nosso entendimento está correto?”
 
Pergunta 03 – No quesito GARANTIA, determina o seguinte:
 
“ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE 01 – ITEM 01 MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) DE PEQUENO PORTE E ALTA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Garantia do fabricante: 60 meses”
 



Neste sen�do, esclarecemos 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 garan�a de
60 (sessenta) meses para os equipamentos, apesar de cada vez mais comum nos Editais, na realidade, não
traz bene�cios 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 úl�ma análise, baixa
produ�vidade do mesmo. Assim, a Administração acaba pagando por uma  garan�a  que,  se usada,  poderá trazer
 prejuízos maiores ao  serviço público. Sugerimos, portanto, a alteração do período de  garan�a para  
48 (quarenta e oito) meses.
 
 
Pergunta 04 - No quesito da DOCUMENTAÇÃO:
 
O edital não informa o prazo do envio da documentação original. Podem nos informar?
 
 
Pergunta 05 – No quesito  EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:
 
Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permi�rá, com base na validade reconhecida
para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e também nos
disposi�vos e na expressa previsão de racionalização de procedimentos administra�vos da Lei 13.726/2018, que as
licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas propostas técnicas, de preços e demais
documentação, pela via eletrônica, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e
privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo meio �sico (de papel)?
 
Pergunta 06 - 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  Ar�go 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que
será permi�do a emissão da nota fiscal destacando cada componente separadamente permi�ndo 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?
 
 
 
Atenciosamente,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


