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ESCLARECIMENTO Nº 3  

Prezados Senhores, 

 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 18/2020, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática 

(Computadores Compactos), trazemos o seguinte esclarecimento: 

 

Empresa: ER Soluções  

 

Pergunta 1: “15. SEGURANÇA    

15.1. Acompanhar suíte de segurança com gerenciamento centralizado, acessada através de    

um Browser compatível com HTML5, que permita aplicar políticas de segurança (criptografia    e 

proteção contra ameaças) para dispositivos de armazenamento internos (HDD/SDD e    cartões 

SD) e também dispositivos externos (Pendrives e HDDs). O software deve permitir definição de 

políticas via grupos de equipamentos e também de forma individual, por usuário.” 

”Com objetivo de evitar direcionamento deste edital a apenas um fabricante e prejuízos à 

economicidade e isonomia do processo, entendemos que, em alternativa ao software exigido, 

será aceita solução equivalente e gratuita, já embarcada no próprio Windows 10 Pro, a saber, 

Bitlocker, o qual permite, através dos recursos nativos de gerência do chip TPM pelo sistema 

operacional, criptografar unidades de disco internas e externas mencionadas acima. A 

configuração desta funcionalidade por console de gerenciamento remota, inclusive em modo 

gráfico, pode ser feita através da aplicação de políticas para grupos ou usuários específicos, de 

forma centralizada, pelo administrador do sistema através da solução Microsoft Active 

Directory. No link https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/security/information-

protection/tpm/trustedplatform-module-overview V.Sas. podem acessar informações a respeito 

desta solução. Além disso, a contratante, ao permitir este tipo de oferta, traria a melhor prática 

de gestão de ativos de TI, pois, além da economicidade gerada e garantia de isonomia no 

processo, poderia evitar adquirir um software que é compatível somente com o 

microcomputador ofertado, desatrelandose esta exigência do objeto editalício, que é a aquisição 

do microcomputador com garantia. A aceitação da solução alternativa, nos termos acima, 

permitirá que sejam gerenciados quaisquer microcomputadores da rede, simplificando inclusive 

a gestão do parque - daí a melhor prática de gestão de TI comentada, por ser possível 

administrar apenas uma tecnologia de gerenciamento ao invés de duas ou mais na mesma 

rede, independente da marca do microcomputador, dado que cada item de disputa poderia ser 

ganho por um fabricante de microcomputador diferente, o qual teria que recorrer a softwares 

de mercado exclusivos para este fim – exceto o fabricante ao qual o texto pode estar 
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direcionado e que já possui esta ferramenta embarcada em seu microcomputador. A solução 

alternativa acima (Bitlocker + Recursos de criptografia com uso do chip TPM) está embarcada 

no Windows 10 Pro, evita assim que a contratante pague por recurso adicional, e, repisa-se, 

mitiga o risco de frustrar o processo por falta de economicidade e danos à isonomia do certame 

lembrando que a não aceitação deste enseja na impossibilidade de importantes fabricantes, 

como a Lenovo, de participarem do certame. Diante do exposto, questionamos: está correto 

nosso entendimento?” 

 

Resposta: Conforme a área técnica e visando garantir a isonomia e a competitividade, 

esclarecemos que o entendimento está correto. 

 

Pergunta 2: “Para fins de cotação de garantia, e cotar equipamentos conforme solicitados 

entendemos que o monitor deverá ter a mesma marca do desktop.  

Está correto nosso entendimento?” 

 

Resposta: A área demandante compreende que o entendimento está correto. 

 

 

 

 

Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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