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PREGÃO N. 104/2011 
Esclarecimento solicitado: 
 
Prezados Senhores: 
Desejando participar desse certame e sendo item necessário à formulação da nossa Proposta 
nesse certame, aguardamos a manifestação desse Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina;  
ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
4. Descrição do Objeto:  
Subitem 4.1. Placa-mãe: 
Q01: Referente ao apontamento 4.1.4, temos a seguinte consideração: 
Devido à resposta positiva que tivemos do TRE/SC aos esclarecimentos solicitados por esta 
licitante na data de 26 de outubro de 2011, foi indicado na resposta na data de 27 de outubro 
de 2011, que poderá ser aceito que o equipamento ofertado possua a gestão de consumo de 
energia do monitor e do disco rígido através do Sistema Operacional, possuindo uma placa-
mãe sempre ativa. Salientamos que o Windows possui as funções de economia de energia, 
tais como: SUSPEND, SLEEP e STANDBY, sendo a função SUSPEND para o disco rígido. 
Está correto no nosso entendimento que será aceito? 
Subitens 4.6. Unidades de disco rígido e de mídia ótica e 4.11. Compatibilidade: 
Q02: Referente aos apontamentos 4.6.1, temos a seguinte consideração: 
Entendemos que ao ofertarmos equipamento dotado de 02 (duas) unidades de disco rígido 
com capacidade de 500 (Quinhentos) Gigabytes cada e que atende as demais características 
solicitadas, estaremos atendendo a necessidade do TER/SC, visto resultará uma capacidade 
total de 1 TB (Terabyte). Está correto nosso entendimento que será aceito? 
Q03: Referente aos apontamentos 4.6.2 e 4.11.1, temos a seguinte consideração: 
Devido à resposta positiva que tivemos do TRE/SC aos esclarecimentos solicitados por esta 
licitante na data de 26 de outubro de 2011, foi indicado na resposta na data de 27 de outubro 
de 2011, que o entendimento está correto, que devido ao fato do contratante não descrever 
licença de Sistema Operacional nas especificações do objeto solicitado, entendemos que ao 
apresentarmos o relatório de HCL Windows 7 para o equipamento e comprovarmos, através do 
site de suporte do fabricante, disponibilidade de drivers das plataformas Windows 7 (x86 e x64) 
para a unidade de DVD-RW Dual Layer solicitada, estaremos atendendo a necessidade do 
TRESC, não sendo necessário o fornecimento de Sistema Operacional. Está correto nosso 
entendimento? 
 
 
Resposta: 
 
Prezado Senhor, 
  
Em atenção ao seu questionamento, esta Pregoeira consultou o setor requisitante 
(Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura Tecnológica) que se manifestou da seguinte forma: 
  
"Os questionamentos 1 e 3 já foram respondidos anteriormente de forma positiva, ou 
seja, poderão ser aceitos na licitação, conforme a informação da própria empresa no e-
mail. 
Com relação ao item 2, informo que não serão aceitos 2 discos de 500 GB." 
  
Atenciosamente, 
  
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke  
Pregoeira 
 


