ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
ERRATA Nº. 007/2016-CSL/STC
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2016/CSL/STC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 118172/2016/STC

A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, no uso de suas
atribuições legais, comunica aos interessados que em relação ao Edital do Pregão Presencial nº.
17/2016/CSL/STC, em atenção ao deferimento de impugnação editalícia e pedido de esclarecimento,
houveram as seguintes modificações:
1) Fica excluído o regramento do item 7.8.4 do edital;
2) Quanto à redação do Anexo I-A do Termo de Referência e Minuta do Contrato, no item “SISTEMA
OPERACIONAL”:
Onde se lê:


SISTEMA
OPERACIONAL




Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft
Windows 7 Professional 64bits ou superior com opção
de downgrade, com mídia de instalação;
O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem
como, todos os drivers de adaptadores internos
necessários para seu funcionamento;
Acompanhar licença Microsoft Office Home & Business
2013 64-bits ou superior, versão em Português do Brasil,
com mídia de instalação;
O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web
site, download gratuito de todos os Drivers de
dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento
ofertado

Leia- se:



SISTEMA
OPERACIONAL




Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft
Windows 7 Professional 64bits ou superior com opção
de downgrade, e caso o equipamento não tenha a
reinstalação/recuperação do SO embarcada, deverá
acompanhar mídia de instalação do mesmo;
O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem
como, todos os drivers de adaptadores internos
necessários para seu funcionamento;
Acompanhar licença Microsoft Office Home & Business
2013 64-bits ou superior, versão em Português do Brasil,
com mídia de instalação;
O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web
site, download gratuito de todos os Drivers de
dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento
ofertado
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3) Quanto à redação do Anexo I-A do Termo de Referência e Minuta do Contrato, no item
“PROCESSADOR”,
Onde se lê:




PROCESSADOR








Fabricado especificamente para equipamento portátil
não sendo aceito processadores para desktops;
Controle automático do nível de desempenho do
processador, ajustando dinamicamente a frequência de
acordo com a necessidade da atividade corrente, para
economia de energia;
Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e
instruções SSE3;
Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced
Encryption Standard);
O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de
processamento ou superior e 4 (quatro) threads;
Deve possuir 3 MB de cache;
Clock de 2.0 GHZ em operação normal no mínimo;
Deve possuir consumo de energia máximo de 20w;
Deve possuir recurso de overclock automático (turbo
boost ou turbo core).

Leia- se:




PROCESSADOR







Fabricado especificamente para equipamento portátil
não sendo aceito processadores para desktops;
Controle automático do nível de desempenho do
processador, ajustando dinamicamente a frequência de
acordo com a necessidade da atividade corrente, para
economia de energia;
Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e
instruções SSE3;
Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced
Encryption Standard);
O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de
processamento ou superior e 4 (quatro) threads;
Deve possuir 3 MB de cache;
Clock de 2.0 GHZ em operação normal no mínimo;
Deve possuir recurso de overclock automático (turbo
boost ou turbo core).
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4) Quanto à redação do Anexo I-A do Termo de Referência e Minuta do Contrato, no item “OUTROS”,
Onde se lê:




OUTROS



Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos
equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração
do fabricante específica para o edital, autorizando a
empresa Licitante a comercializar e prestar os serviços
de garantia exigidos;
O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do
fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados
ao uso doméstico;
Os componentes do microcomputador deverão ser
homologados pelo fabricante.
Não será aceita a adição ou subtração de qualquer
componente não original de fábrica para adequação do
equipamento;
Apresentação de no mínimo um atestado emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a proponente fornece/forneceu bens
compatíveis com os objetos da licitação emitidos em
papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone
do emitente;

Leia- se:



OUTROS


O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do
fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados
ao uso doméstico;
Os componentes do microcomputador deverão ser
homologados pelo fabricante.
Não será aceita a adição ou subtração de qualquer
componente não original de fábrica para adequação do
equipamento;
Apresentação de no mínimo um atestado emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a proponente fornece/forneceu bens
compatíveis com os objetos da licitação emitidos em
papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone
do emitente;

Permanecem inalterados os demais regramentos editalícios.
São Luís, 28 de setembro de 2016.

Ytayatya Letícia Silva Soeiro
Pregoeira Oficial/STC
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