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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

04/2022 

 

ESCLARECIMENTOS  

 

QUESTIONAMENTO: 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: 

 

1. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de 

reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e 

drivers dos dispositivos, acessados através do número de série do equipamento. 

2. Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do 

Sistema Operacional Windows 10. 

 

Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já 

que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser 

reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. 

Entendemos, portanto, que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de 

mídia eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a 

especificação de mídias físicas. Nosso entendimento está correto? 

 

Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o 

órgão possui um Setor Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a 

Daten pode fornecer 5 mídias para cada lote adquirido, ou uma mídia para cada 

equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no 

decorrer da garantia dos equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, 

o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto? 

 

Pergunta 02 – No quesito ENDEREÇO PARA ENTREGA: 

 

O edital não informa o endereço para entrega dos equipamentos. Podem nós informar? 

 

Pergunta 03 – No quesito da DOCUMENTAÇÃO: 

 

O edital não informar o prazo de envio da documentação original. Podem nos informar? 

 

Pergunta 04 – No quesito EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: 

 

Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com base 

na validade reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no 
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processo judicial eletrônico) e também nos dispositivos e na expressa previsão de 

racionalização de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes 

interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas propostas técnicas, de preços e 

demais documentação, pela via eletrônica, desde que assinada digitalmente através da 

estrutura de chaves pública e privada, dispensando a apresentação desses mesmos 

documentos pelo meio físico (de papel)? 

 

RESPOSTA 1: Sim, este entendimento acima está correto, desde que seja instalado de 

fábrica o sistema operacional, possua a partição oculta com a imagem permitindo o acesso 

futuro para recuperação ou reinstalação e por fim disponibilizada as imagens através do 

site do fornecedor. 

 

O entendimento anterior foi aceito. 

 

RESPOSTA 2: O endereço para entrega deverá ser realizado no seguinte logradouro:  

Lote 2, Quadra CA-07, Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte 

Lago Norte, Brasília – DF, CEP: 71.503-507 

 

RESPOSTA 3: Não compreendemos o questionamento feito pelo fornecedor, porém 

complementamos com as informações abaixo: 

4.4 O envio da proposta e dos documentos de habilitação deverá ocorrer até a data e 

horário marcado para o início da sessão pública, constante do preâmbulo deste edital, 

exclusivamente por meio eletrônico. 

Após o encerramento da etapa de lances e negociações, o Pregoeiro fará a solicitação de 

envio da proposta revisada (adequada ao último lance ou valor negociado) e, se 

necessário, dos documentos complementares, por meio da ferramenta “Convocar anexo” 

disponível no Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASNET), concedendo o 

prazo mínimo de 2 (duas) horas para o envio. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

 

RESPOSTA 4: Sim. O entendimento está correto. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

 

Caio Duarte – Área Técnica  

 

 

Brasília, 30 de maio de 2022. 

 

 

José Alves de Magalhães Júnior 

Pregoeiro 

 


