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COM-AT 0655/2010-LE 

Curitiba, 05 de outubro de 2010. 
 
 
AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CARATINA 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2010 
  
 
Prezados Senhores, 
 
 
Com relação ao edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 

1) No Anexo I, item 3.8.2 é solicitado: “- o Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 
Professional®, português (Brasil), com direito de downgrade para Microsoft® Windows® 
XP Professional®, português (Brasil)”. A Microsoft  anunciou que não permitirá mais, o 
downgrade para o Windows XP a partir de Outubro de 2010.  Outrossim, informamos 
que há a possibilidade de utilizar aplicativos voltados ao Windows XP no Windows 7 
Professional através do “XP mode”. Assim sendo, é de nosso entendimento que a 
licitante vencedora deverá fornecer o downgrade para o Windows XP Professional 
apenas enquanto a Microsoft assim o permitir.  Nosso entendimento está correto? 

 
 

2) Não encontramos no edital referencias quanto à instalação física (ativação) dos 
equipamentos. Entendemos que a instalação física dos equipamentos (acesso a 
energia elétrica, tomadas, conexões de internet, mesa de suporte para os equipamentos 
onde os mesmos serão acondicionados, bem como a desembalagem e montagem dos 
equipamentos) será de responsabilidade da CONTRATANTE. Nosso entendimento está 
correto? 

 
3) Conforme item 13.1.3 do Edital, onde descreve “entregar o objeto na sede do TRESC, 

localizada na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, na Secretaria de 
Tecnologia da Informação, situada no 2º andar,” Entendemos que toda a manutenção 
será realizada no mesmo endereço. Nosso entendimento está correto? 

 
4) Necessitamos saber qual o horário de funcionamento do órgão, uma vez que tal 

informação destina-se a dimensionar corretamente as horas de utilização do 
equipamento e, por conseguinte o custo dos serviços. 

 
 
As dúvidas sobre os questionamentos deverão ser dirigidas ao Analista Técnico Mário André 
Barrionuevo e a Analista de Propostas Lilian Egg, no(s) telefone(s) (41) 3316-7910 ou 7767, 
respectivamente, assim como que a resposta poderá ser enviada por fax no n.º (41) 3346-1275 
ou nos e-mails: mbarrio@positivo.com.br ou losilva@positivo.com.br. 
 
Atenciosamente, 
 
POSITIVO INFORMÁTICA S.A 


