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 IX
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: “É especificado para os microcomputadores, "Possuir mecanismo de proteção de
abertura do gabinete". Solicitamos esclarecer se a solução deve englobar o dispositivo contra a abertura
do gabinete ou somente possuir o recurso de proteção contra abertura do gabinete, sendo que o
dispositivo contra abertura poderá ser adquirido pelo órgão posteriormente a seu critério.”
Resposta 1: Esclarecemos que a solução deverá ser fornecida de forma completa englobando o
dispositivo contra a abertura do gabinete.

Questionamento 2: “É especificado para os microcomputadores, "Sistema operacional Microsoft
Windows XP com SP2 ou superior em Português com a opção de downgrade instalado...". Solicitamos
esclarecer que a edição que deve ser fornecida aceita somente será a MS Windows XP Professional
Edition visto que a versão Windows XP Home Edition não fornece opção de downgrade. Nosso
entendimento está correto?”
Resposta 2: O Sistema operacional Microsoft Windows XP com SP2 ou superior em Português deverá
atender a opção de downgrade, conforme solicitado no edital, portanto apenas a versão MS Windows XP
Professional atende a solicitação, de acordo com o mencionado no questionamento em epígrafe.

Questionamento 3: “De acordo com o questionamento acima, solicitamos informar qual a edição
(Professional ou Home) dos 420 que a ANEEL já possui para instalar no saldo de microcomputadores
restantes.”
Resposta 3: A ANEEL possui 420 licenças do MS Windows XP Professional.

Questionamento 4: “Informamos que qualquer edição (Professional ou Home) e qualquer modalidade
(OEM, Open ou Full) do sistema operacional MS Windows XP podem ser realizados Update do Service
Pack 1 para o Service Pack 2 gratuitamente pelo próprio site da Microsoft. Informamos ainda que o
Update do software é extremamente necessário e recomendado pela Microsoft para garantir segurança,
estabilidade do sistema operacional e eliminar possíveis problemas de vulnerabilidade. Sugerimos a
inclusão deste item na especificação técnica.”
Resposta 4: Entendemos não ser necessário.

Questionamento 5: “Conforme esclarecimentos de outros concorrentes, a melhor alternativa para a
inclusão das 580 licenças do sistema operacional exigidas no Item I de 850 máquinas e no Item II de 150
maquinas será a diluição do valor no total dos dois itens de 1000 máquinas. Porém como é um registro de
preço, significa que este órgão não tem a obrigação de comprar a quantidade ofertada na proposta de
máquinas. E no caso de existir um aditivo, não estará incluso neste preço o total real de um
microcomputador com os sistema operacional. Desta forma as melhores opções e mais justas para a
contratante e a contratada são: 1º) O órgão garantir o número exato de maquinas que irá ser comprado
neste registro; 2º) A eliminação da exigência do sistema operacional nestes dois itens e abrir um terceiro
item com as licenças do sistema operacional avulsa, neste caso deve ser a modalidade FULL, pois não é
permitido cotar em separado a modalidade OEM; 3º) e último, desmembrar o Item I em 580 máquinas com
sistema operacional e outro com 270 máquinas sem sistema operacional, o Item II atual passará a ser o
Item III. Esta sugestão tem caráter de fazer para esta licitação um preço mais justo. O que o órgão estará
disposto a fazer, para que ambas as partes, contratante e contratada tenham o melhor acordo comercial?
Resposta 5: A ANEEL manterá a alternativa conforme descrito no edital. Permanece conforme
esclarecido anteriormente.
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