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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 20/11/2015, 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:  

1. Recebemos todas as alterações e correções feitas pela SEFAZ neste projeto. Diante disso gostaria 
de certeza que a SEFAZ irá aceitar gabinetes acoplados. Conforme sua resposta 
(Respostas_aos_Questionamentos_19112015V3), publicada no site: 
http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/profaz/consulta_publica_13.php serão aceitos 
gabinete acoplado ao Monitor, tipo ALL IN ONE, com base ajustável, apenas para inclinação e sem 
regulagem da altura. Pois agora, da forma como está descrito o objeto deste processo NOSSO 
PRODUTO terá total condições de concorrer e participar, uma vez que ele possui uma base que vai 
encaixada atrás do monitor, tornando assim um produto exatamente prático e funcional.   

 

RESPOSTA:  
Estamos de acordo com a acoplagem sem a necessidade do ajuste de altura. 
 

2. Outro item que precisamos que seja ajustado é quantidade de portas USB. Está descrito na 
consulta que: Slots e Portas de Comunicação 
 

 “Deverá possuir no mínimo 6 (seis) portas USB, sendo pelo menos 2 (duas) portas do tipo USB 
3.0. Não será permitido uso “hub” USB, para atingir o número de portas solicitadas; 
 

 Do total de portas USB, deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas laterais ou frontais, 
disponíveis no monitor”; 

 

Nosso produto é um equipamento, que por ser muito compacto e pequeno, tem uma limitação de 
portas. Desta forma pedimos que seja aceito e alterado neste termo de referência para o seguinte 
texto:  
 

 Slots e Portas de Comunicação 

 Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 2 (duas) portas do tipo 
USB 3.0. Não será permitido uso “hub” USB, para atingir o número de portas solicitadas; 

 Do total de portas USB, deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas laterais ou frontais, 
disponíveis no monitor; 

 

RESPOSTA:  
Para melhorar a competitividade entre os fornecedores aceitamos a alteração de redução 

do quantitativo de portas solicitadas, tendo em vista que o projeto desde sua criação 
sofreu diversas alterações, inclusive na aceitação de MINI DESKTOPS, onde as portas 
também deveriam ter sofrido adequação. 

 

 

http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/profaz/consulta_publica_13.php

