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ESCLARECIMENTO 3 
 

 
Local: Porto Alegre 

Data: 09/08/2013 

Ref. PREGÃO 049/2013 

 

DE: Comissão de Licitação 

PARA: Os Licitantes 

 
Informamos a todos os licitantes interessados no PR 049/2013 a seguinte solicitação de esclarecimento 
realizada por e-mail no dia 09 de agosto de 2013: 
 
Pergunta 01: 
  
1) De acordo com o Item 13 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar os seguintes 
esclarecimentos sobre a licitação acima: 
 
1. Para o Item 01 do objeto da presente licitação é solicitado: “g) Mínimo de uma entrada áudio e vídeo 
para computador pessoal – Red, Green, Blue (RGB) e Radio Corporation of America (RCA)”. Entretanto, 
em pesquisa realizada em produtos de diversas fabricantes de renome mundial (Samsung, LG, Sony 
entre outras) foi constatado que os televisores atuais não têm mais a conexão RGB (VGA). A conexão 
da TV com computador/notebook é possível através da entrada HDMI de maior qualidade. 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 seja retirada a 
exigência de entrada áudio e vídeo para computador pessoal – Red, Green, Blue (RGB). 
 
2. Contudo, caso seja necessária a entrada áudio e vídeo para computador pessoal – Red, Green, Blue 
(RGB), ainda existem alguns poucos modelos disponíveis para venda que possuem a conexão 
VGA/RGB mas que não atendem a todas as características técnicas solicitadas no Edital. Desta forma, 
visando atender a exigência de conexão obrigatória VGA/RGB e 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 feitas as seguintes alterações: 

 
Solicitado no Edital Proposta de alteração 
d) Taxa de atualização mínima (Refresh rate) de 
120Hz; 

d) Taxa de atualização mínima (Refresh rate) de 
60Hz; 

f) Mínimo de duas entradas Universal Serial Bus 
(USB); 

f) Mínimo de uma entrada Universal Serial Bus 
(USB); 

k) Alimentação de energia bivolt automática, AC 
100-240 V ~ 50 / 60 Hz; 

k) Alimentação de energia bivolt automática, AC 
110-240 V ~ 50 / 60 Hz; 

o) Possuir selo Energy Star® de eficiência 
energética emitido pela Environmental Protection 
Agency (EPA); 

Retirar esta exigência 
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Resposta 01:  

 

1) Será retirada esta exigência. 

2) A especificação será alterada para ampliar o rol de participantes. 

 

 
 
Pergunta 02: 
  
1) Solicitamos a esta instituição, esclarecimento de dúvidas quanto as exigências técnicas do lote 02 do 
edital de pregão eletrônico nº 49/2013;  
1) Solicita para o microcomputador tipo nettop, conexão VGA, questiona-se:  
a) Será aceito equipamento que disponibilize a conexão VGA, por meio de um adaptador DVI para VGA?  
Salientamos a importância da resposta destes esclarecimentos, contribuindo para a completa 
interpretação do edital e a formulação da proposta de preços. 
 
Resposta 02:  

 

1) Sim, desde que o adaptador seja fornecido junto com o equipamento e sem custo 

adicional pela licitante e que seja mantido o suporte à resolução de 1920x1080 pixels, 24 bits por 

pixel. 

 

 

Devido as alterações nas especificações o pregão 049.2013 será prorrogado. As novas 

especificações constam na ERRATA 01. 

 
 
Atenciosamente. 

 
 

ASSINADO ORIGINAL 

 
Vanessa da Costa Marques                                   Renata Brito Thiesen Camara 
Pregoeira                                                                Membro da comissão 
 
 
 
Michele Karina Schlabitz                                        Roberto Woltmann 
Membro da Comissão                                            Membro da Comissão 
 
 
 
Émerson Daniel Pinto de Oliveira 
Membro da Comissão 


