
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PE.EPE.029/2021 – ESCLARECIMENTO Nº 03 
 
 
Esclarecimento 01 
Suporte a DMI - “desktop management interface" do "desktop management task force", compatível 
com o software de gerência implementado no microcomputador. Deverá ser 
apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (desktop 
management taskforce) na categoria Board que especifica o padrão DMI de 
gerenciamento. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.DMTF.org/about/list/; 
É de amplo conhecimento que a HP Inc. não faz mais parte da categoria BOARD da DMTF, 
estando atualmente na categoria Leadership.  
Visando ampliar a competitividade no certame e não deixar fora da disputa um dos líderes mundiais 
no seguimento, entendemos que serão aceitos fabricantes membros da categoria Leadership, está 
correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto o entendimento. 
 
 
Esclarecimento 02 
MOCHILA PARA TRANSPORTE DO NOTEBOOK 
3.2.17.1. Em couro ou nylon, na cor predominante preta e/ou cinza; 
A Fabricante HP disponibiliza um produto projetado em material com 65% de tecido externo 
reciclado e acabamento com revestimento resistente à água, feito com materiais resistentes para 
garantir durabilidade com mais de 20 testes de qualidade, incluindo força da tira e do zíper e 
abrasão do tecido.  
Entendemos que o produto descrito acima atende na íntegra as necessidades do órgão, além de 
estar alinhada com diretrizes ambientais, está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: Sim, está correto o entendimento. 
 
 
Esclarecimento 03 
Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação: 
Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - 
Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) 
apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos 
catálogos, folders , Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos 
do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e 
minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ? 
 
Não estão correto o entendimento. O encaminhamento deverá concomitante. 
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