MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão
Central de Compras

Brasília, 15 de dezembro de 2016.
À empresa
SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
CCSW 05 Ed. Antares Center – Bloco B1 Lojas 25/29/87/91/95
Setor Sudoeste – Brasília – DF
CEP.: 70.680-550
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado pela empresa SYSTECH SISTEMAS E
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA acerca das especificações técnicas dos equipamentos,
conforme Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 4/2016 - UASG 201057,
que tem por objeto o registro de preços de equipamentos de informática (notebook, desktop e
monitor), em especial quanto aos preços referenciais e aceitação dos preços propostos.

Considerando tratar-se de esclarecimentos de ordem técnica a solicitação foi
encaminhada à área técnica demandante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão para manifestação.

Assim, junta-se a presente resposta os esclarecimentos.

GILNARA PINTO PEREIRA
Pregoeira Oficial

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão
Central de Compras

QUESTIONAMENTOS SYSTEC - DELL

Na qualidade de revenda parceira do fabricante DELL, autorizada a participar do pregão
mencionado, identificamos os pontos abaixo que precisamos de esclarecimento para a
participação no processo licitatório.
Questionamento 01 – Na licitação do Pregão Eletrônico Nº 04/2016, no Item 2, requisito 2.3.
Placa Principal, subitem 2.3.1 é solicitado que a placa mãe ofertada possua “Arquitetura ATX
ou BTX”.
Informamos que os grandes fabricantes, para garantirem consumo elétrico eficiente, melhor
fluxo de ar interno, chassis reduzidos e melhor desempenho, aproveitam-se dos conceitos dos
padrões prévios para desenvolver novas plataformas que atendam às demandas cada vez mais
exigentes do mercado corporativo. Desta forma, os fabricantes multinacionais utilizam
arquiteturas superiores aos padrões solicitados, o que possibilita a entrega de maquinas com
melhor desempenho, menor consumo elétrico, menor exigência de arrefecimento e
fisicamente menores. Desta forma, entendemos que serão aceitos equipamentos com
arquitetura ATX, BTX ou superior.
Está correto nosso entendimento?

Resposta: Não está correto o entendimento. O equipamento deverá atender aos
requisitos do Edital.

