
PE 17/2020 

QUESTIONAMENTO 01 

  
REF.: QUESTIONAMENTOS AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2020 - PROCESSO 
15414.611679/2020-24 
  
Desejando participar desse certame e sendo item necessário à formulação da nossa Proposta, 
aguardamos a manifestação dessa Gerência de Licitação da SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP, concernente ao pedido do seguinte esclarecimento: 
  
Q01: Solicitamos esclarecimentos quanto ao prazo de questionamento e impugnação do 
referido PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2020, dia 23/11/2020 às 11:00hs – Processo 
15414.611679/2020-24. Tendo em vista que alguns órgãos contabilizam o dia do vencimento e 
outro não, solicitamos a data exata para o limite dos esclarecimentos e impugnação, em relação 
ao item mencionado abaixo, questionamos se o prazo limite é dia 17/11/2020 ou 18/11/2020 até 
que horas? 
  
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 

RESPOSTA: Conforme item 22.8. do edital transcrito abaixo: 
22.8  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração.  
Devido ao feriado da Consciência Negra em (20/11), os pedidos de esclarecimento e 
impugnações serão recebidos até o dia 17/11/2020 às 23h:59 minutos. 



PE 17/2020 
QUESTIONAMENTO 02 
 
 
REF.: QUESTIONAMENTOS AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2020 - PROCESSO 
15414.611679/2020-24 
  
 
Desejando participar desse certame e sendo item necessário à formulação da nossa Proposta, 
aguardamos a manifestação dessa Gerência de Licitação da SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP, concernente ao pedido do seguinte esclarecimento: 
  
Q02: Solicitamos esclarecimentos ao TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020, referente 
ao ANEXO I ao Termo de Referência – Especificação técnica do notebook, ITEM 09 Tela de 
vídeo – Notebooks, subitem 5 que diz: “Possuir software de gerenciamento da câmera de 
vídeo incluído e sua respectiva licença de uso.” 
  
Questiona-se: Entendemos que este item não é obrigatório visto que a maioria dos fabricantes 
não possuem software próprio para gerenciamento da webcam e que este gerenciamento pode 
ser feito por softwares gratuitos ou até mesmo pelo Windows, está correto o nosso 
entendimento? 
 
 RESPOSTA: Está correto o entendimento. 

 
  
Q03: Solicitamos esclarecimentos ao TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020, referente 
ao ANEXO I ao Termo de Referência – Especificação técnica do notebook, ITEM 10 Interfaces: 
Portas e Conectividades - Notebooks, subitem 6 que diz: “1 (um) leitor de cartões de memória 
integrado que permita a leitura de pelo menos 3 (três) tecnologias distintas de memórias 
seguras, dentre elas devem obrigatoriamente suportar os padrões SD e MMC ou micro SD.” 
  
Questiona-se: Com a evolução tecnológica dos cartões portáteis de memória flash, é sabido que 
o Micro SD Card se popularizou e hoje apresenta melhor custo/benefício possuindo maior 
compatibilidade uma vez que é possível utilizá-lo em diversos dispositivos como celulares, 
câmeras fotográficas, GPS portátil, aparelhos multimídia portáteis. Também, com a evolução 
dos notebooks e com sua crescente demanda em portabilidade, onde se busca sempre melhorar 
o tamanho e peso do dispositivo, grandes fabricantes disponibilizam no seu produto o slot Micro 
SD visando manter seu equipamento com o melhor benefício ao cliente.  Com o objetivo de 
permitir a oferta dos equipamentos mais modernos, lançados em 2020, não restringir a oferta 
dos equipamentos mais modernos comercializados no mercado e  não restringir a oferta dos 
equipamentos dos grandes fabricantes mundiais como a HP, Dell e Lenovo, entendemos que 
serão aceitos equipamentos que possuam somente o leitor de cartões do tipo Micro SD Card, 
desde que o modelo ofertado tenha data de lançamento em 2020. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
 
 Q04: Solicitamos esclarecimentos ao TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020, referente 
ao ANEXO I ao Termo de Referência – Especificação técnica do notebook, ITEM 14 Alimentação 
elétrica e baterias – Notebooks, subitem 3 que diz: “Possuir travas que permitam a fixação ou 
remoção da bateria sem uso de ferramentas;”; 
  



Questiona-se: Com o intuito de permitir a participação de grandes fabricantes mundiais, como 
a Dell, informamos que os equipamentos mais modernos possuem baterias internas assim não 
se tornando necessário travas para fixação da bateria, desta forma entendemos que este item 
não será obrigatório para equipamentos mais modernos que possuem  fabricação/modelo a 
partir de 2020, está correto o nosso entendimento? 
  
RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
  
Q05: Solicitamos esclarecimentos ao TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020, referente 
ao ANEXO I ao Termo de Referência – Especificação técnica do notebook, ITEM 14 Alimentação 
elétrica e baterias – Notebooks, subitem 4 que diz: “Bateria principal de Polímero de Lítio ou 
íons de lítio prismático, de 48Whr e capacidade de recarga de 50% da bateria em um período 
menor ou igual a 1 hora”. 
  
Questiona-se: Com o intuito de permitir a participação de grandes fabricantes mundiais, como 
a Dell, informamos que com a crescente busca por equipamentos com menor consumo e mais 
leves, os fabricantes acabaram diminuindo a capacidade em Whr de suas baterias, assim, no 
portfólio nacional alguns fabricantes possuem apenas bateria de 42Whr. Desta forma visando 
permitir nossa participação, entendemos que poderá ter variação de até 15% no valor proposto 
para equipamentos mais modernos com fabricação/modelo em 2020, está correto o nosso 
entendimento? caso não esteja favor explicar qual metodologia o órgão chegou para utilizar tal 
capacidade que não é comum no mercado? 
  
RESPOSTA: Está correto o entendimento. 
 
  
Q06: Solicitamos esclarecimentos ao TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020, referente 
ao ANEXO I ao Termo de Referência – Especificação técnica do notebook, ITEM 17 Softwares 
– Sistema Operacional e Softwares Aplicativos, subitem 1 que diz: “Os notebooks deverão ser 
fornecidos com licenças de uso OEM originais para Microsoft Windows 10 Professional 64 bits 
autêntico em português brasileiro, com direito de downgrade para Microsoft Windows 10 SP1 
Professional 64 bits autêntico em português brasileiro;.” 
  
Questiona-se: O Windows 10 não utiliza a nomeclatura service pack e não possui nenhum 
service pack 1, desta forma é impossível um downgrade para algo inexistente. tal nomeclatura 
era comum e se popularizou quando o windows 7 ainda era vigente. 
  
Desta forma, com o lançamento do Windows 10, a Microsoft começou a utilizar a nomeclatura 
build e versão, no momento em que acontece este pregão o OS build existente é o 19042.630 e 
a versão é a 20H2. tal informação é possível ser verificada no site da Microsoft: 
https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/release-information/ 
  
Assim, entendemos que o notebook deverá ser entregue com a versão e a build mais recente 
do sistema operacional sendo desconsiderado o downgrade está correto o nosso 
entendimento? caso não esteja gostaríamos que o órgão nos explicasse como fornecer o 
downgrade para algo inexistente ou nos informasse qual versão/build deverá ser fornecida. 
 
RESPOSTA: Está correto o entendimento. O notebook deverá ser entregue com a build e 
versão mais recentes do sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits. 
  
  



Q07: Solicitamos esclarecimentos ao TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020, referente 
ao ANEXO I ao Termo de Referência – Especificação técnica do notebook, ÍTEM 20, referente 
a Documentações e Certificações – Notebooks, subitem 7 que diz: “Deverá ser fornecido 
instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o 
mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as 
ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). 
Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos remoto ou on site, emitir 
alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do 
sistema”; 
  
Questiona-se: Entendemos que a verificação e atualização do Sistema operacional deverá ser 
feita por ferramenta oficial do S.O, neste caso o  Windows Update e que o software mencionado 
deverá se ater a atualização e verificação de drivers e firmwares do hardware do equipamento 
além de monitorar o sistema, realizar diagnósticos remoto ou on site, emitir alertas e ajudar a 
reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema. Está correto 
o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: Está correto o entendimento. A atualização do Windows é realizada pelo próprio 
Windows e o software a que se refere o requisito deve atualizar somente drivers e firmwares 
do hardware do equipamento além de monitorar o sistema. 

 

 

PE 17/2020 
QUESTIONAMENTO 03 
 

 Solicitação de Esclarecimento (MÍDIAS/AMOSTRA/ENTREGA EM DIFERENTES 
ESTADOS/GARANTIA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 
17/2020 - SUSEP - RJ  - Itens: 1 e 3. (PID - 0907-20). 
 
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 
  
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a XXX(empresa licitante) 
tem por padrão: 
  

a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da XXX(empresa licitante), da 
imagem ISO de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, 
aplicativos e drivers dos dispositivos, acessados através do número de série do 
equipamento. 

b. Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do 
Sistema Operacional Windows 10. 

  
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, e podem ser 
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos 
portanto que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de mídia eletrônica, é 
superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificação de mídias 
físicas. Nosso entendimento está correto? 
 
 Resposta: Está correto o entendimento. As imagens ISO de recuperação/reinstalação do 
Windows 10 podem ser disponibilizadas em meio remoto. 



 
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão 
possui um Setor Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a XXX(empresa 
licitante) pode fornecer 5 mídias para cada lote adquirido, ou  uma mídia para cada 
equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer 
da garantia dos equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, o 
faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: Vide resposta à pergunta anterior. 
 
  
Pergunta 02 – No quesito AMOSTRA: 
  
“TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020 
6.5. Critérios de Aceitação 
6.5.1.5.2. Para as entregas que superem 20 (vinte) volumes, poderá ser verificada amostra 
representava da entrega, conforme os quantitativos indicados na Instrução Normativa SRF 
Nº 205, de 25 de setembro se 2002.” 
  
O enunciado acima menciona que poderá ser verificada  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 devido em ser entregues, entendemos que o 
prazo de entrega possa ser fixado em 7 (sete) dias úteis. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: A licitante não precisa se preocupar com este item, pois esta amostragem refere-se 
aos procedimentos de verificação que os fiscais do contrato executarão após receberem os 
equipamentos. Esclarecemos que não será necessário o envio de amostra prévia para avaliação 
da conformidade dos notebooks ou dos monitores. 
  
Pergunta 03 – No quesito ENTREGA EM DIFERENTES ESTADOS, o Termo de Referência do Edital 
determina o seguinte: 
  
“TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020 
4.1.5. Endereço e Entrega 
4.1.5.1. Os Notebooks deverão ser entregues em remessa única no seguinte endereço: 
Superintendência de Seguros Privados Av. Presidente Vargas, 730 – 10º Andar – 
DETIC/ASDEN/COSET Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20071-900 
  
4.2.5. Endereços e quantidades de Entrega 
4.2.5.1. Os Monitores de vídeo deverão ser entregues nos seguintes endereços e respectivas 
quantidades:” 
 
  
Desde o dia 1º de janeiro de 2016, o comércio de produtos destinados ao consumidor final, 
entre Estados da Federação, passou a contemplar a diferença entre a alíquota de ICMS 
interestadual e a alíquota interna do Estado de destino, sendo esta última dividida entre o 
Estado de origem e o Estado de destino. Para o ano de 2016, estabeleceu-se a razão de 40% para 
o Estado de destino e 60% para o Estado de origem, e para 2017, ficou definida a inversão dessa 
proporção (60% para o Estado de destino e 40% para o Estado de origem), para 2018 
estabeleceu-se a razão de 80% para o Estado de destino e 20% para o Estado de origem e para 
2019 o Estado de destino ficará com 100%.  Desta forma, a tributação de microcomputadores e 



notebooks varia conforme o Estado de origem da empresa licitante, e o Estado de destino de 
cada órgão participante. Portanto, o valor do produto faturado da Bahia para o Rio de Janeiro é 
diferente do valor do mesmo produto faturado da Bahia para o Paraná.  Considerando que 
o Pregão Eletrônico nº  17/2020 tem por objeto um Registro de Preços não havendo, portanto, 
o compromisso de aquisição de cada órgão participante, e considerando que há órgãos 
participantes em praticamente todos os Estados da Federação, não possível estabelecer um 
preço único ponderado pelas quantidades que serão enviadas a cada UF. Alie-se a isto, a 
diferença de tributação dos custos de logísticas associados ao destino dos equipamentos; por 
exemplo, o custo de envio de equipamentos para Roraima, Amazonas, Acre etc, representa mais 
do que o dobro do custo de envio dos mesmos equipamentos para centros como Brasília, São 
Paulo etc. Vale dizer, ainda, que o custo de atendimento em garantia naquelas localidades é 
bem maior do que nos demais centros. Sugerimos, portanto, que os órgãos participantes sejam 
agrupados por Estado, e que a licitação seja dividida em grupos por Estado de destino 
aproveitando, desta forma, os melhores preços para locais com menor tributação e cuja logística 
tenha custos inferiores. 
 
RESPOSTA: O entendimento não está correto. Os endereços e quantidades discriminados no 
Termo de Referência serão com certeza executados tão logo homologado o pregão. Alertamos 
que não se trata de registro de preços. 
 
  
Pergunta 04 – No quesito GARANTIA, determina o seguinte: 
  
“TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 04/2020 
4.2.6. Garantia e Assistência técnica 
4.2.6.1. Os Monitores de vídeo serão cobertos por serviço de garantia e assistência técnica 
on-site por período de 60 (sessenta) meses contados da data do recebimento definitivo;” 
  
Neste sentido, esclarecemos que a Intel e a AMD, fabricantes dos processadores especificados, 
lançam famílias de processadores e chipsets a cada ano. Desta forma, o equipamento fabricado 
no final de 2015 terá um processador diferente do fabricado no final de 2016, que terá um 
processador diferente ao final de 2017, e assim sucessivamente.  Junto às famílias de 
processadores são atualizados, também, os chipsets e, eventualmente, os padrões de interfaces 
de HDs, de memórias etc. Desta forma, em nosso entendimento, a solicitação de garantia de 60 
(sessenta) meses para os equipamentos, apesar de cada vez mais comum nos Editais, na 
realidade, não traz benefícios ao órgão comprador.  Via de regra, ao final 
de 60 (sessenta) meses o equipamento já se encontra desatualizado e com um alto grau de 
obsolescência, gerando desconforto ao servidor e, em última análise, baixa produtividade do 
mesmo. Assim, a Administração acaba pagando por uma garantia que, se usada, poderá trazer 
prejuízos maiores ao serviço público. Sugerimos, portanto, a alteração do período de garantia 
para   48 (quarenta e oito) meses. 
 
Resposta: O prazo de 60 meses será mantido. 
 
  
Pergunta 05 - No quesito da DOCUMENTAÇÃO: 
  
O edital não informar o prazo de envio da documentação original. Podem nos informar? 
 
RESPOSTA: A apresentação da proposta e dos documentos de habilitação obedecerão ao 
estabelecido no item 5 ao 5.8 do edital. E conforme item 9.4 do edital somente haverá a 
necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 



documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
  
Pergunta 06 – No quesito  EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: 
  
Considerados os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com base na 
validade reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo 
judicial eletrônico) e também nos dispositivos e na expressa previsão de racionalização de 
procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão 
Eletrônico apresentem suas propostas técnicas, de preços e demais documentação, pela via 
eletrônica, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e privada, 
dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo meio físico (de papel)? 
 
RESPOSTA:  De acordo com o item 5.1 do edital 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, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
 
  
Pergunta 07 - No quesito da Nota Fiscal? 
  
O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta 
(único item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes classificações 
fiscais e diferentes tributações, obedecendo o determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do 
regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que será permitido a emissão da nota 
fiscal destacando cada componente separadamente permitindo que seja aplicada a classificação 
fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens correspondente 
ao valor do item licitado.  Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Esclarecemos que o atual processo não licita componentes CPU, teclado e mouse 
como sugerido pela licitante. Diferentemente, o objeto constitui-se de “notebooks” e 
“monitores de vídeo” conforme a especificação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


