
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos dos tipos “Computador Desktop Tipo 1”, 

“Laptop Tipo 1” e “Laptop Tipo 2”, de forma a prover a FINEP de estações de trabalho para seus colaboradores, com 

garantia de funcionamento pelo prazo 48 meses e com suporte no local de instalação. 

 

ESCLARECIMENTO 04 

(Encaminhado por e-mail no dia 21/06/2018) 

 

Mensagem do licitante: 

“Item 02-  Laptop Tipo 1 (Com “Dock Station”). 

É solicitado: Nos subitens 3.2.10 Componentes adicionais e  3.2.11 Estação de ancoragem (“Docking Station”) 

“1x Trava antifurto do tipo “Kensington”, ou equivalente, com cabo de aço carbono de 5,5mm de espessura e 1,80m 

de comprimento” 

Nosso questionamento: No mercado é possível fornecer um único cabo de segurança com travas suficientes para 

prender simultaneamente a docking station e laptop.  Esse cabo garante a segurança de cada produto de forma 

independente e em conjunto (ambos conectados).  Portanto, para garantir a livre participação, o maior número de 

fornecedores e redução de custos,  sem prejuízo para o Licitante, entendemos que será aceito uma única trava de 

segurança do tipo “Kensington” ou equivalente, com cabo de aço carbono de 5,5mm de espessura e 1,80 m de 

comprimento que possa garantir a segurança do conjunto ou de forma individual . Está correto o nosso 

entendimento? 

 

Item 02-  Laptop Tipo 1 (Com “Dock Station”). 

É solicitado: Nos Itens 3.2.10 Componentes adicionais  

1x Adaptador Mini-Display port para VGA + 1x Mini-Display port para HDMI ou 1x Adaptador Micro-HDMI para VGA + 

1x Micro-HDMI para DVI, de acordo com a interface fornecida 

Nosso questionamento:  entendemos que os fornecedores que entregarem Laptops cujo as saídas de vídeo nativas já 

possuam uma porta VGA e 01 porta Display Port (com adaptador para HDMI conforme constado no Termo de 

Referência) compatíveis com as interfaces do monitor externo ofertado estaremos atendendo o edital. Está correto o 

nosso entendimento? 

 

Item 03-  Laptop Tipo 2  

É solicitado: No item  3.3.2 Sistema 



 

 

“Suporte a, no mínimo, as seguintes tecnologias: intel AMT; configuração remota para AMT com segurança baseada 

em certificado; IEEE 802,1x; Intel VT; Wake-on-lan” 

Nosso questionamento:  A característica técnica INTEL AMT solicitada remete ao conceito de gerenciamento 

realizado por equipamentos de categoria superior. Ela remete a solução tecnológica VPRO conforme fora solicitado 

no Item 02- Laptop Tipo1 o que pode descaracterizar a necessidade especifica necessária a atender os clientes deste 

tópico. Além disso, poderá restringir a participação de inúmeros fornecedores. Por tanto, entendemos que serão 

aceitos produtos compatíveis com as demais características técnicas descritas no Termo de Referência e que possua 

no mínimo acesso remoto via PXE e Wake-on-Lan. Está correto o nosso entendimento? 

 

Item 03-  Laptop Tipo 2  

É solicitado: Em Componentes Adicionais: 

“Dimensões e peso máximos do notebook:           

• Altura: 22.5 mm / Largura: 325 mm / Profundidade: 233 mm 

• Peso 1,65 kg “ 

Nosso questionamento:  Neste item é permitido que sejam fornecidos equipamentos com telas de 13,3 “ até 15 

polegadas. Por mais que a evolução de materiais na composição dos produtos seja uma constante existe uma 

restrição quanto ao peso e espessura solicitada neste Termo de Referência, principalmente para equipamentos com 

telas acima de 14 polegadas.  O nosso equipamento ofertado possui (Altura 2 cm, Largura 33,6 cm e Profundidade 

23,8 cm) e peso inferior a 1,65 KG.  Por tanto, para garantir a livre participação, o maior número de fornecedores, 

sem prejuízo para o Licitante, entendemos que serão aceitos equipamentos no qual o peso seja igual e inferior a 

1,65 Kg, porém com uma pequena variação das dimensões. Está correto o nosso entendimento? 

 

ITEM  4.7 Instalações e Migração dos equipamentos. 

É solicitado:  

A CONTRATADA se responsabilizará pela migração dos dados existentes nos equipamentos atuais da FINEP para os 

novos, de forma ordenada e planejada, evitando a parada de todo um setor por vez.  

A CONTRATADA deverá elaborar um cronograma de instalação em conjunto com a FINEP.  

A CONTRATADA deverá executar, no mínimo, 20 instalações por dia;  

A CONTRATADA deverá retirar e descartar das dependências dos Edifícios da FINEP no Rio de Janeiro, em São Paulo 

e em Brasília, toda a embalagem oriunda dos equipamentos entregues, com observância da legislação ambiental 

pertinente.    

Nosso questionamento: 

Pergunta 01:  A Finep possui a informação de qual será o tamanho da migração de dados por usuário/cliente? O 

tamanho dessa massa de dados , assim quais são os seus respectivos aplicativos impactam diretamente na entrega 

de cada equipamento. 



 

 

Pergunta 02:  Existe um roteiro/caderno de ações ou procedimentos em relação ao processo de  troca de 

equipamentos? 

Pergunta 03: De quem será a responsabilidade de movimentação das caixas dentro do processo?  Do almoxarifado 

ou local até cada mesa do usuário? 

Pergunta 04: Poderia ser mais detalhado qual seria o serviço de instalação desejado pela FINEP? 

 

 

 

Resposta:  

Item 02-  Laptop Tipo 1 (Com “Dock Station”). (1) 

Resposta: O entendimento não está correto. São necessárias duas travas, uma vez que o laptop pode ser usado em 

local diverso da instalação da docking station. 

 

Item 02-  Laptop Tipo 1 (Com “Dock Station”). (2) 

Resposta: O entendimento está correto.  

 

Item 03-  Laptop Tipo 2 (1) 

Resposta: O entendimento não está correto. Foram pesquisados vários modelos de referência, de vários fabricantes, 

que atendem ao especificado. Não há, portanto, restrição à participação de fornecedores.  

 

Item 03-  Laptop Tipo 2 (2) 

Resposta: O entendimento não está correto. Foram pesquisados vários modelos de referência, de vários fabricantes, 

que atendem ao especificado. Não há, portanto, restrição à participação de fornecedores.   

 

ITEM  4.7 Instalações e Migração dos equipamentos. 

Pergunta 01:   

Resposta: Os equipamentos atuais da FINEP possuem discos de até 1TB. 

 

Pergunta 02:   

Resposta: O roteiro de procedimentos deverá ser construído em conjunto com a CONTRATADA, conforme item 4.7.2 

do T.R. 

 



 

 

Pergunta 03: 

Resposta: A responsabilidade pela movimentação dos equipamentos até a mesa do usuário será a própria 

CONTRATADA. 

 

Pergunta 04: 

Resposta: A FINEP considera como instalação a colocação do equipamento em funcionamento pleno, na mesa do 

usuário, já com os dados migrados do equipamento antigo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Felipe Mazza Mascarenhas 

Pregoeiro 


