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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 13/11/2015 a 19/11/2015, 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:  

3. Placa-Mãe  

- Slots e Portas de Comunicação  
Deverá possuir suporte aos padrões: ASF 2.0, PXE e AMT 7.0 (ou superior);  
 
Questionamento 01: 
Considerando que a SEFAZ-ES, já possui diversos aplicativos com recursos tecnológicos para 

Controle, Gerenciamento Remoto e Suporte Técnico do parque de micros em uso, e, nas 
configurações mínimas da especificação do item, já contempla outros recursos mínimos 
tais como WOL e PXE, que são tecnologias incorporadas em diversos equipamentos e 
suportadas pelos aplicativos já existentes na SEFAZ-ES. Pedimos, para melhorar a 
competitividade entre os fornecedores, e, sem prejuízo para objeto especificado; 
Solicitamos: 

 
Alterar 
De: SUPORTE AMT VERSÃO 7.0 ou Superior, das configurações mínimas, da especificação 

técnica do lote 01 
Para: Deverá possuir suporte aos padrões: ASF 2.0 e PXE ou Similares; 
 

RESPOSTA:  
Para melhorar a competitividade entre os fornecedores faremos a alteração para: 
•     Deverá possuir recurso de gerenciamento remoto como AMT ou tecnologia similar; 
•     Deverá possuir suporte aos padrões:PXE 
 

10. Gabinete 

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

 
Questionamento: 
 
Estamos entendendo que será aceita proposta do equipamento com Gabinete acoplado ao 

Monitor, tipo ALL IN ONE, com base ajustável Apenas para INCLINAÇÃO e SEM 
regulagem da Altura.  O nosso entendimento está correto?? 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 
 


