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LICITAÇÃO: Nº 077/2020 
licita3@pva.mt.gov.br 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a), 
 
Segue para análise nosso pedido de esclarecimentos ao Pregão Presencial nº 077/2020. 
 
ESCLARECIMENTO 01 
 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 13, está sendo solicitado: 
 
Está sendo solicitado como referência que o equipamento ofertado possua um processador da marca INTEL, modelo i7-
7700K (4 cores / 8 threads / 8MB cachê / 9.748 pontos no PassMark). Entendemos que quando utilizado no termo de 
referência do edital marca e modelo de um produto, na verdade está sendo descrito apenas como referência, não 
obrigatoriamente tendo que ser fornecido este produto em específico mas sim um similar ou superior ao solicitado. Logo, se 
ofertarmos por exemplo, um processador da marca INTEL modelo i7-8700 (6 cores / 12 threads / 8MB cachê / 13.105 
pontos no PasMark), estaremos atendendo as exigências do edital por estarmos ofertando um produto superior. Está correto 
nosso entendimento? 
 
ESCLARECIMENTO 02 
 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 13, está sendo solicitado: 
 
Está sendo solicitado como referência que o equipamento ofertado possua Placa mãe: Z270 ( 6 SATA, 1 M2, 4 SLOT 
RAM, VGA, DVI-D, HDMI, 2 PCI-E x 16, 2 PCI, 1 RJ45) e Gabinete: Modelo Octane (não encontrado em pesquisas na 
internet). Entendemos que quando utilizado no termo de referência do edital marca e modelo de um produto, na verdade 
está sendo descrito apenas como referência, não obrigatoriamente tendo que ser fornecido este produto em específico mas 
sim um similar ou superior ao solicitado. Logo, se ofertarmos uma placa mãe que possua no mínimo 6 SATA, 1 M2, 4 
SLOT RAM, VGA, DVI-D, HDMI, 2 PCI-E x 16, 2 PCI, 1 RJ45, um gabinete por exemplo da linha gamer, que suporte a 
placa mãe ofertada e os demais periféricos que compõem o equipamento, estaremos atendendo as exigências do edital. Está 
correto nosso entendimento? 
 
ESCLARECIMENTO 03 
 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 13, está sendo solicitado: 
 
Wi-fi placa de rede Wireless TP-Link T9 AC 1900 Dual 802.11 AC/N/G/B 
 
Entendemos que quando utilizado no termo de referência do edital marca e modelo de um produto, na verdade está sendo 
descrito apenas como referência, não obrigatoriamente tendo que ser fornecido este produto em específico mas sim um 
similar ou superior ao solicitado. Logo, se ofertarmos uma placa de rede Wireless marca HP modelo WN7600R dual band 
com antena externa, estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso entendimento? 
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ESCLARECIMENTO 04 
 
No intuito de evitar o consumo excessivo e desnecessário de papel, tendo que apresentar em sua documentação o contrato 
social e todas suas alterações contratuais, entendemos que se apresentarmos somente a última alteração de nosso contrato 
social “consolidado”, estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso entendimento? 
 
ESCLARECIMENTO 05 
 
Quando os documentos possuem autenticação digital pela Junta Comercial, será necessário apresentar os documentos 
autenticados e registrados por cartório? 
 

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020. 
 
Atenciosamente, 
 

José Mariz Rezende da Silva 
REPRESENTANTE LEGAL 

CPF Nº 651.416.441-20 / RG Nº 1385140-3 SSP-MT 


