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PERGUNTA 1: Em seu edital, consta: 
1° - Membro da “Green Eletron” ou comprovação de que o fabricante dos notebooks possui 
programa para logística reversa de produtos eletrônicos. 
2° - 3.2.4.1. O equipamento deve possuir BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos copyright sobre esse BIOS atestado pelo 
fabricante do BIOS. Caso o BIOS seja ofertado em regime de copyright, o fabricante do BIOS deverá 
atestar que o fabricante do equipamento possui livre direito de edição sobre o mesmo, garantindo 
assim adaptabilidade e manutenibilidade do conjunto adquirido. Entendemos que as comprovações 
poderão ser retiradas de domínio público tais como catálogo, manuais, datasheet ou o próprio site 
do fabricante. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 1: O entendimento está correto, desde que sejam atendidas as comprovações listadas 
no item 3.2.19 do Termo de Referência – Anexo I do edital e transcrito abaixo, em parte. 
As comprovações serão exigidas conforme o item 3.2.19 do edital e seus subitens: 
(...) 
3.2.19. HABILITAÇÃO TÉCNICA - COMPROVAÇÕES  
3.2.19.1. Deverão ser encaminhadas pela proponente as seguintes comprovações:  

a) Tabela de comprovação devidamente preenchida indicando o documento e página do mesmo que 
comprove o atendimento a cada especificação técnica solicitada no edital.  

b) Documentação própria do fabricante, tais como catálogos, manuais, fichas de especificação técnica 
que comprovem que o produto ofertado atende aos itens exigidos na especificação técnica.  

3.2.19.2. Não será aceita a simples declaração do licitante como comprovação do item ‘b’. 
3.2.19.3. A documentação citada no item ‘b’ deve ser de domínio público, possível de ser obtidas em sites oficiais do fabricante 

através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator).  
3.2.19.4. O equipamento deverá pertencer à linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao 

uso doméstico; (...) 

 
 

 


