
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PROJETORES E TABLETS PARA AS 

UNIDADES DO SENAC/PR E DO SESC/PR. 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar e 

esclarecer o que segue: 

QUESTIONAMENTO 01:  

 

“Prezados, boa tarde. 
 

Gostaria de esclarecer uma dúvida referente ao PE 08/2018 - Licitações-e 734043. Com 
relação aos lotes 2 e 3, serão exigidos montagem/instalação dos equipamentos nos 
locais ou será apenas fornecimento? 
 
Aguardo retorno.” 
 
Resposta: Somente fornecimento dos equipamentos de acordo com as especificações 
do edital. Ressaltamos ainda, que referente ao lote dos projetores interativos, será 
necessário fornecedor um suporte e duas canetas interativas para cada equipamento. 
 
QUESTIONAMENTO 02:  

 

“Prezada Pregoeira, boa tarde 

  
A XXXXXXXXXXXX, interessada em participar do processo licitatório em referência e 
sendo item necessário à formulação da nossa Proposta, remete os questionamentos 
abaixo: 
 

Q1)  Realizamos consulta junto ao SENAC/PR e averiguamos que o valor estimado para 

a contratação de 205 microcomputadores do tipo “tudo em um” é de R$ 1.445.250,00. 

Contudo, analisando (i) este valor estimado e a sua composição; (ii) os valores atuais dos 

componentes exigidos; e (iii) o abrupto, inesperado e imprevisível aumento da cotação 

do dólar entre o início de 2018 e a presente data (de R$ 3,19 para R$ 4,14), que impacta 

diretamente na elaboração das propostas,  

Questiona-se, respeitosamente ao SENAC/PR se o valor estimado de R$ 1.445.250,00 

será mantido diante do aumento da cotação da moeda americana, uma vez que 

propostas que considerem este valor estimado podem ser inexequíveis e prejudicar a 

competitividade inerente ao certame. 



Q2) Os produtos a serem ofertados para este certame são compostos por hardware que 
exigem serviços de garantia e instalação os quais possuem tributação diferenciada 
conforme a legislação vigente. Sendo assim, entendemos que para atender às exigências 
do edital é necessário faturar o hardware e os serviços em notas fiscais separadas, sendo 
o hardware em nota fiscal de venda de material tributado com ICMS e a de serviços em 
nota fiscal de serviço tributado pelo ISS.  
Considerando que o órgão possui verba distintas para material e outra para serviço, será 

aceito o faturamento em separado de material e de serviço para o LOTE 01?” 

Q3) Com relação ao faturamento dos equipamentos do LOTE 01, fiscalmente somos 
obrigados a destacar na nota fiscal os periféricos que integram o objeto principal, pois 
estes itens são fabricados e fornecidos em separado, porque possuem classificação fiscal, 
expressa no NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), distintos para cada item, com 
alíquotas de ICMS diferentes, e devendo ser faturados em separado, de acordo com a 
legislação vigente.  
Nesse sentido, entendemos que na emissão da nota fiscal de venda, devemos discriminar 
estes itens que acompanham os micros (tais como cabos, teclado, mouse, etc), sendo 
que o valor total final será o mesmo que consta em nossa proposta, atendendo assim a 
legislação vigente. Está correto nosso entendimento?  
 
Q4) Tendo em vista, que o portal do Banco do Brasil suporta arquivos somente até 
500Kb, entendemos que ao postarmos a nossa proposta devemos apresentar apenas a 
descrição detalhada do objeto com indicação de marca e modelo, sendo que as 
comprovações técnicas, tais como manuais, catálogos, certificados, etc., deverão ser 
enviados somente pela empresa arrematante do lote, após a fase de disputa. Está 
correto nosso entendimento?” 
 
Resposta: 
Q1) Considerando que os valores constantes do Termo de Referência, o qual embasa 
a presente licitação, são apenas ‘estimados’, justamente em razão de os 
equipamentos de TI terem preços atrelados ao dólar, e que não foram estabelecidos 
preços ‘máximos’ no instrumento convocatório, os valores de referência serão 
mantidos, sendo as propostas oportunamente analisadas de acordo com a realidade 
do mercado no momento da arrematação. 
 

Q2), Q3) e Q4) Para esses questionamentos o entendimento da licitante está correto. 
 
QUESTIONAMENTO 03:  

 
“À SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC/PR . 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: Pregão Eletrônico PE 08/2018 – Item 02 – projetores Multimidia 
LED/LASER Livres de Lâmpada. 
 
Prezados Senhores, 
 
Vimos através desta, solicitar esclarecimento para o item abaixo relacionado: 



 
1) Para o descritivo do lote 02- componente LUMINOSIDADE: Minimo 3.000 ANSI lumens. 
Como característica mínima. 
Observamos que o padrão ANSI é utilizado por alguns fabricantes de projetores; no caso 
de fabricantes Japoneses e de outras nacionalidades, os mesmos utilizam uma norma 
chamada de ISO 21.118. 
Considerando abertura para marcas como Casio, Panasonic e Epson que utilizam esta 
norma de avaliação de luminosidade, perguntamos se é correto nosso entendimento de 
que projetores com esta normativa ISO 21.118 serão aceitos neste processo licitatório? 
 
Sendo o que se apresenta e certos da sua atenção, ficamos no aguardo de seu 
pronunciamento o mais breve possível.” 
 

Resposta: A ISO 21118 têm o mesmo propósito da avaliação de Lumens ANSI, 
portanto, serão aceitos os equipamentos padronizados por essa normativa.  
 

QUESTIONAMENTO 04:  

 
“Att.: Sr.(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio 

 
Referência:        PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2018  
 
                De acordo com o Item 1.11. do edital, vimos pela presente, respeitosamente, 
solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima: 
 
1.            Para o Lote 2 objeto desta licitação é solicitado: " ALTO-FALANTE: - Deve possuir 
alto falante integrado ao equipamento com potência mínima de 16w." Entretanto, em 
pesquisa realizada em produtos de diversos fabricantes de renome mundial (Panasonic, 
BenQ, Acer, Epson, entre outras) foi constatado que a grande maioria dos equipamentos 
do porte requerido disponíveis no mercado não possui alto falante integrado ao 
equipamento com potência mínima de 16w. O comum para produtos deste porte é alto-
falante integrado ao equipamento com potência mínima de 10W. Desta forma, visando 
adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o 
rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos 
que sejam aceitos produtos com: "ALTO-FALANTE: - Deve possuir alto falante integrado 
ao equipamento com potência mínima de 10W.". 
 
2.            Para o Lote 3 objetos desta licitação é solicitado: " MEMÓRIA: 8 GB". 
Entendemos que a memória citada é a memória flash de armazenamento interno. Nosso 
entendimento está correto?” 
 
Resposta: 1. A questão refere-se, na verdade, ao Lote nº3: De acordo com as 
informações constantes no próprio questionamento  da licitante em questão, existem 
fabricantes e  modelos no mercado que atendem ao item solicitado. Dentre os 
fabricantes podemos destacar a Epson, com pelo menos três modelos diferentes, a 
Optoma, a Hitachi,  NEC e Sony em que seus produtos atendem ao item mencionado. 



Assim, o item 1.11 deve permanecer conforme sua publicação " ALTO-FALANTE: - Deve 
possuir alto falante integrado ao equipamento com potência mínima de 16w.". 
 
2. A questão refere-se, na verdade, ao Lote nº 4: O entendimento  da licitante está 
correto. 
 
QUESTIONAMENTO 05:  

 
“À 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR,  
Sr(a). PREGOEIRO(A) 
PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 
 

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx - 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP. xxxxxxxxx vem, respeitosamente, 
perante essa Administração Pública, requerer ESCLARECIMENTO referente ao Edital 
acima epigrafado. 
 
ESCLARECIMENTO:  
 
PODERIAM NOS PASSAR O VALOR ESTIMADO PARA ESSE PROCESSO? 

  

Obrigado”. 

 

Resposta: Os valores estimados para o processo em questão, PE nº 08/2018, são os 
seguintes: 

LOTE 01 SENAC/PR: R$ 1.445.250,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E 
CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). 

LOTE 02 SENAC/PR E SESC/PR: R$ 107.700,00 (CENTO E SETE MIL SETECENTOS REAIS). 

LOTE 03 SESC/PR: R$ 29.970,00 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS). 

LOTE 04 SENAC/PR: R$ 71.227,20 (SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS 
E VINTE CENTAVOS). 

Ressaltamos que os referidos valores constam no Termo de Referência e são apenas 
valores “estimados”, não considerando-se como preços ‘máximos’ no instrumento 
convocatório. No que se refere a análise das propostas, estas serão analisadas de 
acordo com a realidade do mercado no momento da arrematação. 

 

QUESTIONAMENTO 06:  

 
“Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS) PE Nº 8/2018 - SENAC-PR- Lote: 1. (PID - 0557-
18). 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
  
Bom Dia. 



 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação 
requer, respostas aos questionamentos abaixo: 
 
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 
  
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por padrão o 
envio de 10% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento. Tal medida tem 
como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que todos os 
programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica. Dentre estas mídias 
incluem-se as de reinstalação/recuperação do sistema operacional, aplicativos e drivers 
de dispositivos. Entendemos que esta instituição está de acordo com o fornecimento 
desta forma, assegurando que, caso seja necessário o envio de mídias complementares, 
o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto?” 
 
Resposta: Para cada equipamento será necessário enviar as mídias solicitadas, visto 
que estes serão enviados para diversas unidades do SENAC/PR. 
 
QUESTIONAMENTO 07:  

 
“Prezada Pregoeira, bom dia 
  
A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., interessada em participar do processo 
licitatório em referência e sendo item necessário à formulação da nossa Proposta, 
remete o seguinte questionamento abaixo: 
  
Q1) Para o LOTE 01, componente “Sistema operacional e softwares” no subitem descrito 
“Para o modelo de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a 
compatibilidade com o sistema operacional Windows Seven, mediante lista do Windows 
Catalog, mantida pela Microsoft.” : 
  
Informamos que:  
  

a) equipamentos atuais dotados de processadores Intel e AMD da sétima geração 
em diante não possuem mais suporte para o sistema operacional Windows 7 e 
8, conforme publicado em  https://support.microsoft.com/pt-
br/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-
version-that  

b) Os relatórios de  “Hardware Certification Report – Windows Catalog” (mais 
conhecido como HCL) estão sendo realizados entre os fabricantes de dispositivos 
e a Microsoft , porém a Microsoft não está atualizando o site deles com estes 
relatórios no site Windows Compatible Products List 
(https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl ). Sendo que tal site para 
consulta encontra-se fora do ar. 

  
  

https://support.microsoft.com/pt-br/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-version-that
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-version-that
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-version-that
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl


Diante do exposto nos itens “a” e “b”, entendemos que serão aceitos computadores 
com processadores de sétima ou oitava geração de processadores com licença OEM 
Windows 10 Pro 64-bit, sendo esta versão a mais atualizada e única atualmente 
comercializada pela Microsoft; bem como a comprovação de suporte emitida em 
relatório da Microsoft ou do fabricante. Está correto nosso entendimento? Caso 
contrário favor esclarecer. 
 

Resposta: Correto o entendimento da licitante. Solicitamos que esses equipamentos 
sejam fornecidos com o Windows 10 pré instalado, visto que esta é a versão atual de 
distribuição da Microsoft, que  será usado nessas máquinas novas. 
 

QUESTIONAMENTO 08:  

 
“À 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR,  
Sr(a). PREGOEIRO(A) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 

 

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx - 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP. xxxxxxxxx vem, respeitosamente, 
perante essa Administração Pública, requerer ESCLARECIMENTO referente ao Edital 
acima epigrafado. 
ESCLARECIMENTO:  

 
PODERIAM NOS PASSAR OS MODELOS DE REFERENCIA PARA ESSE PROCESSO? 

 
 Obrigado”. 

 

Resposta: Os equipamentos ofertados deverão atender integralmente às 
especificações indicadas no ANEXO I do Edital.  
Não foram indicadas marcas de referência, no entanto, os orçamentos que 
embasaram a pesquisa de mercado para essa licitação, indicaram as seguintes marcas 
e modelos:  
LOTE 01: DELL Optiplex 7450 All in one; Lenovo All in One Think Centre M93z; HP 
Eliteone 800 G3 All in One. 
LOTE 02: Casio XJ-V2; DELL S518WL; SonyVPL-PHZ10. 
LOTE 03: Epson BrightLink 675 Wi+WXGA 3LCD; Optoma EH320UST; Sony VPL-
SW631CM. 
LOTE 04: Samsung Galaxy Tab; Multilaser NB253; Hyundai Maestro Tab HDT-A435G4. 
 

 
 

Curitiba-PR, 05 de setembro de 2018. 

Comissão Especial de Licitação 

SENAC/PR 


