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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1120-17 

 
AQUISIÇÃO DE MINI DESKTOPS, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM E 

INSTALAÇÃO 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1120-17, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
Analisando o termo de referência publicado, solicitamos os seguintes esclarecimentos: No 
subitem 2.1.7 – Interface de áudio: é solicitado que conector traseiro para o áudio. Sabendo da 
evolução dos equipamentos, entendemos que ofertando um desktop que contenha conector 
frontal combinado (fone e microfone) e uma saída de áudio frontal para conexão de 
dispositivos de áudio, estaremos atendendo ao solicitado no edital. Está correto nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor reportar-se à letra “A” do item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 2 
No subitem 2.1.9 – Manutenção: é solicitado “too less” para abertura do gabinete: sabendo que 
os padrões dos fabricantes multinacionais para abertura dos gabinetes mini ainda é o uso de 
parafusos, pois existem travas que são utilizadas por esses orifícios para inibir a abertura do 
gabinete sem autorização. Entendemos que somente para a abertura do gabinete serão aceito 
o uso de parafusos recartilhados para essa função. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Esta característica (tool-less) possibilita facilidade de manutenção 
futura destes equipamentos, não interferindo na segurança dos mesmos. Verificado também 
que esta característica não restringe o caráter competitivo haja vista que existem 
fornecedores que podem prover o produto com esta característica. 
 
 
PERGUNTA 3 
No subitem 10 - Compatibilidade e itens gerais letra a) é solicitado compatibilidade com os 
sistemas Windows 7 e 8. Como é sabido pelo mercado, conforme informações abaixo, as novas 
gerações de processadores não possuem suporte para essas versões 7 e 8. Esses chips novos 
suportam apenas o Windows 10. Faz tempo que a Microsoft “restringe” os sistemas 
operacionais antigos aos chips antigos: segundo a empresa, isso permite que o Windows fique 
integrado de forma mais profunda com as novas tecnologias dos processadores, ao mesmo 
tempo em que mantém a confiabilidade e compatibilidade em modelos antigos de chips e 
sistemas operacionais. Diante disso, entendemos que comprovando a compatibilidade com o 
Windows 10, estaremos atendendo ao solicitado. Está correto nosso entendimento, uma vez 
que a limitação se dá pela própria Microsoft? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. As máquinas deverão ser entregue com o sistema operacional Windows 10 Pro 64 
bits, bastando à comprovação de compatibilidade com este sistema operacional para serem aceitos por 
ITAIPU. 
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PERGUNTA 4 
Analisando o termo de referência publicado, solicitamos os seguintes esclarecimentos, para 
não restringir a participação de somente produtos de um único fabricante.  
Está sendo solicitado no 2.1.2 – BIOS : “ permitir acesso remoto ao POST ....” e “... através de 
interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM remoto) ...”  ao solicitar tais 
itens a ITAIPU não permite a utilização de gerenciamento remoto através dos padrões DASH, 
que é solicitado no ponto 2.1.1. 
Uma vez que a INTEL implementa tais recursos por meio de uma solução proprietária 
denominada vPro, isto é, solução única e exclusiva de um fabricante de processadores.  
Entendemos que os recursos implementados pelo padrão DASH presentes nas plataformas de 
outros fabricantes de processadores, permitem o gerenciamento “out of band managenment” 
ao nível suficiente para execução de tarefas remotas abrangendo as execuções rotineiras de 
inventário, monitoramento, liga/desliga, assumindo que o equipamento esteja desligado, 
apenas ligado na energia elétrica conectada à rede local ou quando estiver fora da rede 
corporativa, conectada à internet, usando NAT. 
Visando garantir uma maior competividade entre as tecnologias entendemos que equipamentos 
que tenham ao menos o nível de gerenciamento descrito acima, estaremos atendendo as 
exigências do Edital, bem como as necessidade da ITAIPU. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor reportar-se ao item II, letra B deste Aditamento. 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1120-17, a ITAIPU altera os seguintes subitens das 
Especificações Técnicas, Anexo I: 
 
A) Subitem 2.1.7: 
 
DE: 
 

2.1.7. Interfaces de áudio  

 
Conectores traseiros 

Conector para entrada de linha e/ou microfone e 
conector para alto-falantes integrados na placa 
mãe, localizados na parte de trás do gabinete. 

 
PARA: 
 

2.1.7. Interfaces de áudio  

 
Conectores 

Conector para entrada de linha e/ou microfone e 
conector para alto-falantes localizados na parte  
traseira e/ou frontal do gabinete. 

 
 
B) Subitem 2.1.2 - BIOS: 
 
DE: 
(...) 
- Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e 
gravação, mesmo com o equipamento desligado do microcomputador através da rede; 
- Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do 
microcomputador através de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado (KVM 
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remoto), independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional; (grifo 

ausente no original) 
- Deverá ser gerenciáveis remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém 
energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 
(...) 
 
PARA: 
(...) 
- Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e 
gravação, mesmo com o equipamento desligado do microcomputador através da rede; 
- Deverá ser gerenciáveis remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém 
energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 
(...) 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1120-17. 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 25 de julho de 2017 

 


