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PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 111134343434/2016/2016/2016/2016    
PAE N. PAE N. PAE N. PAE N. 10.10.10.10.666655554444/2016/2016/2016/2016    
    
    
QUESTIONAMENTOQUESTIONAMENTOQUESTIONAMENTOQUESTIONAMENTOSSSS::::    
 
“Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 
 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por padrão 
o envio de 10% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento. 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. Dentre estas mídias 
incluem-se as de reinstalação/recuperação do sistema operacional, aplicativos e 
drivers de dispositivos. Entendemos que esta instituição está de acordo com o 
fornecimento desta forma, assegurando que, caso seja necessário o envio de mídias 
complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto? 
 
  
Pergunta 02 – A respeito da documentação a ser apresentada: 
 
Entende-se que SERÃO ACEITOS documentos autenticados digitalmente, de modo a 
comprovar a veracidade de certidões, certificados etc. Nosso entendimento está 
correto? 
 
  
Pergunta 03 – No quesito AMOSTRA: 
 
‘VIII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
a) fixará prazo para que a empresa apresente amostra, catálogo ou prospecto do 
equipamento proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que o objeto 
proposto possui as características especificadas no Edital, ou, ainda, preste 
esclarecimentos complementares, como condição necessária para a sua aceitação; e’ 
 
Podem nos informar o prazo para o envio? 
 
O enunciado acima sugere que apresente amostra. 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 04 – No quesito do downgrade de Windows: 
 
A partir do dia 01/11/2016 a DATEN somente poderá distribuir/entregar máquinas pré-
instaladas com Windows 10 PRO, sem downgrade facilitation. 
 
O cliente poderá fazer o downgrade posteriormente ao recebimento da máquina com 
Windows 10 PRO, adquirindo o kit mídias com chave de ativação. 
 
EXCEÇÃO: 
 
A DATEN somente poderá distribuir/entregar máquinas com imagem pré-instalada do 
cliente com Windows 7 Pro ou Windows 8.1 PRO. O cliente tenha contrato Microsoft. 
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Open Windows ou Volume License de Windows, com Software Assurance, Direito de 
Downgrade ou Direito de Re-imaging.” 
 
    
    
RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTASSSS::::    
 
 
Prezada Senhora, 
 
 
Encaminhamos as respostas aos questionamentos apresentados: 
 
Resposta à "Pergunta 01":Resposta à "Pergunta 01":Resposta à "Pergunta 01":Resposta à "Pergunta 01": O entendimento está correto. 
 
Resposta à "Pergunta 02":Resposta à "Pergunta 02":Resposta à "Pergunta 02":Resposta à "Pergunta 02": O entendimento está correto. 
 
Resposta à "Pergunta 03":Resposta à "Pergunta 03":Resposta à "Pergunta 03":Resposta à "Pergunta 03": O entendimento não está correto. O prazo para envio da 
amostra será fixado pelo pregoeiro em dias úteis, mas em número de dias a depender 
da análise da situação no momento oportuno do certame.  
 
Resposta à "Pergunta 04":Resposta à "Pergunta 04":Resposta à "Pergunta 04":Resposta à "Pergunta 04": A plataforma da Justiça Eleitoral está baseada no Sistema 
Operacional Windows 7. Por esse motivo, somente atenderá aos quesitos solicitados o 
fornecedor que entregar os equipamentos com os softwares exigidos nos itens do edital 
transcritos a seguir (ANEXO I do edital): 
 
"3.2.69  Deverá ser previamente instalado nos equipamentos o sistema operacional 
MS Windows 7 Professional, versão 64 bits, no idioma Português Brasil; 
3.2.70. Deverão ser disponibilizadas as licenças de uso para cada microcomputador 
fornecido; 
3.2.71. Serão aceitas licenças na modalidade OEM; 
3.2.72. Todos os softwares e drivers deverão estar pré-instalados e configurados; 
3.2.73. Todos os componentes (processadores, placa mãe, dispositivos, controladoras, 
unidades, interfaces, subsistemas e softwares) deverão ser compatíveis com o Sistema 
Operacional MS Windows 7 Professional versão 64 bits, no idioma Português padrão 
Brasil." 
 
Atenciosamente, 
 
Jailson Laurentino 
Coordenador de Julgamento de Licitações substituto 

 

 


