
ESCLARECIMENTO Nº 03 - PE.EPE.011/2022 – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS  
 
PERGUNTA 1: 
FORMA DE FATURAMENTO – Hardware e serviço. Considerando que o edital de licitação em questão 
engloba o fornecimento de equipamentos eletrônicos (hardwares) e seus inerentes e intrínsecos serviços de 
instalação e garantia, indagamos: Em estrita observância à legislação vigente, denota-se que a tributação 
incidente nos equipamentos (hardware), qual seja ICMS, é diferente da aplicada nos serviços (garantia e 
softwares), ISS. À vista disso, entendemos que ambos não devem constar na mesma nota fiscal e que 
podemos emitir uma nota fiscal para os equipamentos (hardware) e outra para os serviços. Está correto 
nosso entendimento? 
RESPOSTA 01: Sim, está correto o entendimento. 
 
PERGUNTA 2: 
PRAZO DE ENTREGA: No TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I do Edital, 4.2. PRAZO DE ENTREGA, 
determina-se como prazo de entrega: “4.2.1. O prazo de entrega dos itens do Lote será de 60 (sessenta) 
dias corridos após a assinatura do instrumento contratual.”  Antes da pandemia o prazo de entrega praticado 
pelo mercado para itens similares ao objeto desta licitação era de aproximadamente 60 (sessenta) dias, isso 
devido ao fato destes equipamentos, mesmo os que tem procedência nacional, possuírem configurações 
especificas, que em geral demandam um tempo maior de fabricação e entrega, entretanto o cenário, com o 
advento da pandemia mudou, o prazo médio para entrega de equipamentos tem girado em torno de 120 
(cento e vinte) dias. Embora a pandemia tenha se estabelecido em 2020 e venha reduzindo os números de 
casos, ações de isolamento e Lockdown, as ações durante esse período nos trouxe uma nova realidade de 
entrega, que afeta os grandes fabricantes de tecnologia. Diariamente, é necessário enviar pedidos de dilação 
de prazo de entrega e a maior parte dos Órgãos tem deferido e relatado que fornecedores diversos vem 
apresentando as mesmas dificuldades nas entregas. Existe hoje no mercado, uma grande escassez de 
insumos (matéria-prima) necessários para a fabricação dos equipamentos de informática. O objetivo final de 
todo fornecedor é realizar as entregas no menor prazo possível, atendendo bem aos clientes e 
consequentemente recebendo pela venda realizada, entretanto os editais necessitam refletir prazos 
condizentes com a realidade, cabendo ao fornecedor envidar os esforços necessários para efetivar as 
entregas de forma otimizada. Manter prazos irreais em licitações, ou negar os questionamentos alegando 
que a “pandemia” é algo já superado, é ignorar a nova realidade de falta de insumos, situação essa sem 
precedentes, podendo restringir a participação de fornecedores potenciais, reduzindo a competição no 
certame, bem como a economicidade ao Órgão. Diante do exposto, considerando que ainda estamos 
sofrendo consequências de âmbito mundial devido à pandemia do COVID-19. Solicitamos que seja 
concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento 
de Bens/Empenho ou da assinatura do contrato, para que seja realizada a entrega dos equipamentos. 
Podemos considerar tal prazo? 
RESPOSTA 2: A EPE irá analisar os pedidos de prorrogação do prazo de entrega, devidamente 
comprovados e com justificativa, caso a caso, cabendo a EPE aceitar ou não o pedido de prorrogação. 

PERGUNTA 03:  
No, Item MICROCOMPUTADORES TIPO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA NOTEBOOK é solicitado 
‘‘Suporte a DMI (Desktop Management Interface) do DMTF (Distributed Management TaskForce), 
compatível com o software de gerência implementado no microcomputador.’’ –  A título de conhecimento 
essa funcionalidade de comandos DMI foi descontinuada em 2015 conforme link 
(https://www.dmtf.org/standards/dmi) a própria DMTF definiu um processo de final de vida para sua Desktop 
Management Interface (DMI). Hoje o que vem sendo praticado pelo mercado é solicitar que o fabricante 
pertença a lista de Membros DMTF (Distributed Management Task Force). Sendo assim entendemos que 
não será necessário a exigência do Suporte a DMI, desde que o fabricante pertença a lista de membros do 
DMTF. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 03: Está correto o entendimento, considerando que, conforme o item 3.2.3.3 do edital: “Deverá 
ser apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Distributed 
Management Task Force) na categoria Board ou Leadership que especifica o padrão DMI de gerenciamento. 
O certificado será conferido através de acesso à página http://www.DMTF.org/about/list/” 
 
PERGUNTA 04: 
No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, Item MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK, SUBITEM 
ARMAZENAMENTO é solicitado: ‘‘Suportar criptografia.’’ – Analisando os subitens relacionados a essas 
exigências no edital, entendemos que o órgão deseja proteger seus dados. E atualmente existe a criptografia 
do dispositivo no Windows, que ajuda a proteger seus dados e está disponível em uma ampla variedade de 
dispositivos Windows. 
E a título de conhecimento, a criptografia da unidade de disco com o BitLocker impede que usuários não 
autorizados violem a proteção dos dados do Windows em computadores perdidos, roubados ou desativados 

https://www.dmtf.org/standards/dmi
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de maneira inadequada. Sendo assim no intuito que a administração realize uma melhor compra, 
aumentando a competividade do certame, entendemos que poderá ser desconsiderado a exigência do SSD 
suportar criptografia, e que poderá ser feito o pelo sistema operacional. É correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 4: Está correto o entendimento. 
 
PERGUNTA 05:  
No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, Item MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK é solicitado: 
‘’Deverá acompanhar utilitário ou software de gerenciamento que tenha integração com Microsoft Endpoint 
Configuration Manager (MECM, conhecido anteriormente como SCCM) e que permita a criação e o 
gerenciamento de imagens do BIOS, segurança, hardware e software ao gerenciar dispositivos. O utilitário 
deve proteger as configurações do BIOS, configurar os requisitos de autenticação e credenciais, podendo 
habilitar o Microsoft Device Guard e gerenciar atualizações de firmware do TPM. Deverá permitir ao 
administrador realizar a coleta de informações dos equipamentos (inventário eletrônico), através de agente 
de console de gerenciamento centralizada, de no mínimo: Fabricante, Modelo, Sistema operacional, Número 
de série do equipamento e de componentes inventariados, MAC Address, Memória RAM (módulos e 
capacidade), Modelo do processador; Versão de BIOS e firmware do sistema e Informações de disco 
(tamanho e modelo. A solução deverá permitir alertas específicos de condições como: abertura de chassis, 
falha de dispositivo de resfriamento, espaço livre no disco rígido abaixo do mínimo recomendável, alteração 
na configuração do equipamento.’’ – Informamos a que apenas a Dell possui o software solicitado, sendo 
que fabricantes como a HP e Lenovo precisam fornecer softwares pagos de terceiros que possuem custo de 
R$300,00 a R$500,00 por máquina. Sugerimos que caso o órgão tenha a necessidade de adquirir software 
para gerenciamento dos equipamentos, que realize uma licitação separada do equipamento. Visando o 
princípio da competitividade e assim ampliar a participação de mais licitantes, solicitamos que seja possa 
ser desconsiderado a exigência e que poderá ser utilizado as ferramentas gratuitas e já presentes no sistema 
operacional solicitado no certame. Entendemos que poderá ser desconsiderado a exigência e que poderá 
ser utilizado as ferramentas gratuitas e já presentes no sistema operacional solicitado no certame. É correto 
nosso entendimento?  
RESPOSTA 5: Não está correto o entendimento. O software de gerenciamento especificado é necessário 
para administração dos ativos de TI da EPE. O licitante deverá fornecer o produto acompanhado do software, 
como parte integrante do produto, garantindo sua compatibilidade. A EPE considera apenas a emissão de 
alertas (item 3.2.16.7 do edital), como funcionalidade opcional do software. Caso o software não seja gratuito 
ou seja fornecido por terceiros, sua licença deverá ser válida por todo o período de garantia do produto. 
 
PERGUNTA 06:  
No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, Item MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK é solicitado 
 ‘‘Em caso de reincidência de problemas com um mesmo equipamento, deverá ser realizada troca do(s) 
bem(ns) ou do(s) componente(s) defeituoso(s), por bem(ns) ou componente(s) novo(s) equivalente(s) ou 
superior(es) aos ofertados, no prazo máximo de10 (dez) dias úteis, contados da comunicação da 
Contratante, por conta e ônus da CONTRATADA’’. Informamos que a exigência é desproporcional e vai 
muito além do que determina o código de defesa do consumidor, seria o mesmo que estipular que um carro 
adquirido pelo órgão tivesse que ser substituído por completo caso apresentasse 3 problemas durante o 
período de garantia, mesmo que tenha ocorrido um defeito no som do carro no 1º ano da garantia, um defeito 
no quebra sol no 2º ano da garantia e um defeito no sistema de ar-condicionado no 3º ano. O mesmo exemplo 
vale para o notebook licitado, sendo desproporcional a exigência, já que inclui problemas distintos e sem um 
período que possa ser considerado razoável, já que os equipamentos estão sendo licitados com garantia de 
5 anos com diversos itens e acessórios que fazem parte da solução (equipamento). Informamos que a 
exigência é prejudicial aos fabricantes e aos fornecedores, uma vez que não é definido uma data temporal 
para que possa ser considerado a reincidência do defeito que obriga a troca por um equipamento novo. 
Solicitamos que seja removido o texto ou que seja reformulado o texto da exigência para que se atente ao 
que é coberto por lei sobre o assunto, conforme estabelece o código de defesa do consumidor. Entendemos 
que será removido a exigência. É correto nosso entendimento? Caso o nosso entendimento não esteja 
correto entendemos que podemos considerar que o equipamento não pode apresentar defeitos repetitivos 
seguidos de pelo menos três vezes subsequente em um período igual ou inferior a 30 dias corridos.  É 
correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 6: Não é correto o entendimento. Caso ocorra a reincidência do mesmo problema com um 
mesmo equipamento, a manutenção, comprovadamente, não está surtindo efeito. Assim, o equipamento 
deverá ser substituído integralmente conforme item 3.2.21.11 do edital. Como reincidência consideramos 
três ocorrências do mesmo problema durante o período de garantia do produto. 
 
 


