
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PROFAZ 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 

AQUISIÇÃO DE TI - ENDPOINTS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E LAPTOPS ULTRAFINOS) E 
LICENÇAS DE USO DO MS OFFICE 

ESCLARECIMENTOS ÀS EMPRESAS 

 

País: BRASIL 

Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES 

Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR 
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REF.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 

manifestaram durante o período de 19/05/2017 a 22/05/2017, em que edital foi tornado 

público, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram transcritos literalmente, 

omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o pedido de esclarecimento. 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 

em fornecer o objeto a ser licitado. 

 

Atenciosamente, 

 

RICARDO ISHIMURA 

Pregoeiro CPL-PROFAZ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
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Questionamento 01 

Analisando os esclarecimentos publicados, a respeito do Sistema Operacional, por este 

conceituado órgão público não ficou claro sobre como se dará a criação da imagem SEFAZ e 

sua respectiva ativação do sistema operacional Windows 10 Pro 64. 

Ressaltamos que os equipamentos dos principais fornecedores Lenovo, Dell e HP, conforme 

mencionado anteriormente no questionamento 03, são entregues com o sistema operacional 

Windows 10 Pro 64 OEM customizados pelos fabricantes. A sua ativação ocorre de forma 

automática por meio da BIOS/System Board, sem apresentação de Selo COA e chave de 

ativação. Neste processo de ativação somente utilizando a versão original do 

fabricante/fornecedor é possível proceder a sua ativação junto a Microsoft. 

Para que os principais fornecedores (Lenovo, HP e Dell) entendemos que o fornecedor deverá 

entregar o equipamento licenciado para Windows 10 Pro 64, possuindo o SEFAZ a 

obrigatoriamente e necessidade de utilizar o Sistema Operacional Windows 10 Pro na 

compilação 10240, caberá o Orgão fornecer além do Sistema operacional na compilação 

desejada também a respectiva chave de ativação. Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta: Não. 

A licença do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional deve ser fornecido 

junto ao equipamento ofertado, podendo ser entregue na versão mais atual do Fabricante. 

Ressaltamos que para o equipamento ofertado deverá ser apresentada à Sefaz uma máquina 

de “homologação” que será utilizada para aplicar uma imagem padrão com os produtos de 

uso interno desta Sefaz, conforme ITEM 14 constante à fl. 39 deste edital, que 

posteriormente deverá ser enviada ao fabricante para replicar aos demais equipamentos a 

serem entregues. 


