
 
 

 

Londrina, 26 de junho de 2018. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 

EDITAL DE PREGÃO N.º 004/2018 

 

OBJETO:  

 

a) Art.1º Constitui objeto desta licitação a aquisição de 55 (cinquenta e cinco) 
Microcomputadores tipo PC (Personal Computer – Computador Pessoal), de mesa 
(desktop) com arquitetura padrão x86-64 (64Bits), padrão de Small Form Factor (SFF-
Micro/Mini ATX/BTX); Processador de núcleo quádruplo, ou superior, cuja frequência 
base ( Real ) seja igual ou superior à 3.2Ghz, com processador/acelerador gráfico 
integrado; Barramento Central compatível com todos  os componentes; mínimo de 06 
(seis) portas USB (quatro traseiras e duas frontais); interface de rede integrada, padrão 
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; Memória: capacidade de 4Gb ou superior, padrão 
DDR4-SDRAM 2133Mhz; Disco Rígido: Capacidade Mínima de 500 GB, Sata III; Gabinete: 
Desktop Case; Fonte de alimentação com bivolt automático, controle de eficiência 
energética ativo e potência  real máxima  de 260W; Garantia do fornecedor de 3 (três) 
anos on-site (no local); Teclado USB; Mouse USB; Cabos de Alimentação e dados; 
Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 em 64 bits professional, Distribuição OEM, 
em PORTUGUÊS Brasileiro; Sem monitor; devendo atender na íntegra o TERMO DE 
REFERÊNCIA TRS Nº 004/2018, anexo I deste Edital de Pregão. 

 
 

QUESTIONAMENTOS/RESPOSTAS 001_PRG004/2018 
 

Esclarecimento da SERCOMTEL CONTACT CENTER a questionamento referente ao Edital de 

Pregão 004/2018:  

 

QUESTIONAMENTO: 

 

A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por padrão o 
envio de 10% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento. 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. Dentre estas mídias incluem-se as de 
reinstalação/recuperação do sistema operacional, aplicativos e drivers de dispositivos. 
Entendemos que esta instituição está de acordo com o fornecimento desta forma, 
assegurando que, caso seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem 
custo adicional. Nosso entendimento está correto? 
 
 



 
 

 

RESPOSTA DA SERCOMTEL CONTACT CENTER: 
 
O entendimento não está correto. Em respeito ao principio da vinculação ao instrumento 
convocatório a proponente deverá proceder conforme determinado no Termo de Referência 
TRS 004/2018, anexo I, do Edital de Pregão 004/2018, mais especificamente conforme 
abaixo transcrito: 
 

 
7.1.3 Deverá o fornecedor entregar, com cada equipamento completo, as 

respectivas mídias de CD ou DVD com as mídias de instalação e/ou 
recuperação do sistema operacional licenciado - kit OEM - ou link para 
download do software de instalação e/ou recuperação do 
sistema operacional licenciado; 
............................... 

7.1.4 Deverá o fornecedor entregar, com cada equipamento completo, as 
respectivas mídias com os Termos de Licenciamento e demais materiais 
de mídia, fonográficos e impressos correspondentes ao licenciamento 
adquirido ou link para download desses materiais. 
.................................... 

 
    7.4 Deverá o fornecedor entregar, com cada equipamento completo, as 

respectivas mídias de CD ou DVD ou USB com os drivers de instalação 
concernentes ao microcomputador ofertado ou link para download 
dos drivers do microcomputador ofertado. 

 
   
 
Atenciosamente, 

 

Paulo Sergio Mattos Cesar - Pregoeiro 


