MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 19/2006
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de microcomputadores tipo
desktop com garantia de 36 (trinta e seis) meses e sistema operacional Windows XP com SP2 ou
superior, por item.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2006
ESCLARECIMENTO VI
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o
edital em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 19/2006, devendo
seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sitio www.comprasnet.gov.br e também no
sitio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

CRISTINA ANTUNES VIANA RÊGO

Pregoeira

Questionamento 1: “No Anexo I, Itens 1.1.1 e 1.1.2, está sendo solicitado no Tópico “Sistema de
Gerenciamento, “Backup” e Segurança de Informação”:
“Através da console deverá ser possível fazer alterações na BIOS do equipamento ofertado:
habilitar/dessabilitar senha, portas USB, serial e paralela. Tudo remotamente”.
“Essa especificação técnica solicitada depende de uma característica específica da Placa-Mãe e do
Chipset. Os equipamentos da Itautec não possuem somente esta propriedade, mas são projetados e
fabricados com todos os atributos necessários para que o Hardware, o Software, as informações e
sistemas de informações sejam protegidos e preservados. Os equipamentos da Itautec também
dispõem de Sistema de Gerenciamento que fornece controle e possibilidade de realizar alterações nos
equipamentos, conforme as próprias exigências do Edital.”
Resposta 1: Informamos que o questionamento acima já foi respondido na resposta 7 do
esclarecimento nº 4 de 10/10/2006 conforme segue: “ Resposta 7: Informamos que por meio de
pesquisa de mercado foi constatado que existem inúmeros fabricantes de desktops com software de
gerenciamento, além de outros softwares, que podem ser , livremente, adquiridos no mercado. A
solicitação exigida no edital tem como finalidade facilitar a manutenção e o gerenciamento do parque
de desktops que estão sendo adquiridos por este órgão. Dessa forma permanece o exigido no Edital.

Cabe ressaltar, que a ANEEL não especificou nenhum software, podendo ser ofertado qualquer
software, desde que atenda as características exigidas.”
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