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CONSULTA PÚBLICA Nº 006/2015 

TI – AQUISIÇÃO TI ENDPOINTS  

ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS  

APRESENTADOS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS 

 

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 

Objeto: TI – ENDPOINTS 

Ref.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que 
se manifestaram durante o período de 29/10/2015 a 12/11/2015, em que o projeto básico 
fora submetido à consulta pública, 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 da Comissão Permanente de Licitação do PROFAZ ES 
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1 – LOTE 1 – MICROCOMPUTADOR TIPO ALL IN ONE – MONITOR DE 23 POLEGADAS:  

6. Unidade de Disco rígido (HD) 

Questionamento:  
Alterar 
De: Velocidade de rotação de 5400 RPM 
Para: Velocidade de rotação de 7200 RPM 
 

RESPOSTA: Não aceitamos esta alteração. A especificação original tem o intuito 
uma possível redução no custo do equipamento e os setores destinados a 
receber este equipamento não possuem necessidade de alto desempenho. 

 

10. Gabinete 

Deve possuir gabinete integrado ou acoplado ao monitor, com base ajustável para 
inclinação e altura;  

Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de fixação antifurto do tipo 
"KensigtonLock" ou “Security Lock”;  

O conjunto de gabinete/monitor, mouse e teclado devem ser na cor predominante preta e 
todos do mesmo fabricante.  

 
Questionamento: 
Uma vez que na especificação do lote 1 permite que o Gabinete seja acoplado ao Monitor. 

Estamos entendendo que será aceita proposta com equipamento de pequeno porte, 
tipo Mini Computador, acoplado no suporte atras do Monitor. Desde que atendidos 
demais requisitos da especificação do lote 1. O nosso entendimento esta correto? 

RESPOSTA: Sim. 
 
 

11. Alimentação 

Possuir fonte de alimentação integrada com chaveamento automático 110/220 volts, com 
capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado. 

 
Questionamento: 
Uma vez que o entendimento do questionamento Nr 1 esta correto.  Entendemos que será 

aceita proposta do equipamento com a Fonte de Alimentação Externa, tipo utilizadas 
em Notebook ou All In One. O nosso entendimento esta correto? 

RESPOSTA: Sim 
 
 
Está correto nosso entendimento?   
 

RESPOSTA: Informamos que o entendimento do Sr. está correto. 
Consequentemente, faremos a devida correção na especificação dos produtos.;  
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LOTE 2 – AQUISIÇÃO DE LAPTOP ULTRAFINO, TELA – 14 POLEGADAS 

 

Bios 

Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verificação de performance do disco rígido; 
 

RESPOSTA: Não aceitamos esta alteração. A sefaz possui outras ferramentas de 
diagnósticos o que descarta a necessidade de inclusão do item. 

 
 

14 . Diversos 

Alterar 
 
De: Peso máximo de 1,7 Kg, com bateria 
Para:  Peso máximo de 1,9 Kg, com bateria 

RESPOSTA: Não aceitamos esta alteração. Esses equipamentos estão sendo 
adquiridos para atender a um público interno na sefaz que demandam viagem e 
precisam de um equipamento ultraportátil, o que nos remete a necessitar de 
equipamentos leves.  

 


