
 
 

 

COMUNICADO 01 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 053/2017 

RESPOSTA DOS QUESTIONAMENTOS 

Srs. Proponentes, 

Apresentamos os questionamentos e as respectivas respostas, 

referente à Seleção Pública nº 053/2017, cuja abertura está confirmada 

para quinta-feira, dia 03 de agosto de 2017, às 10h00min, conforme 

segue: 

Solicitação de Esclarecimento nº 01 

Empresa LBCONSULTING  

Pergunta 1 

 

 - Com relação ao item 01 - Computadores Desktop. 
É solicitado que o equipamento possua 02x portas HDMI. Nosso 

equipamento, da fabricante Dell, fornece 02x interfaces do tipo  

DisplayPort, totalmente compatível com o monitor a ser entregue no 
item 1 e item 02, entendemos que para total isonomia do processo 

licitatório, poderemos entregar este tipo de interface. Caso ainda sim 

necessite de conexão HDMI, podemos entregar com adaptador DP-
HDMI. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta 1 

 
O entendimento está correto. Os licitantes poderão ofertar os 

equipamentos com a interfaces do tipo  DisplayPort, ratifico que o 

adaptador será necessário. 
 

Pergunta 2 

 
- Com relação ao item 01 e Item 02 - Monitor com base giratória. 

É Solicitado que o monitor seja entregue com ao menos 01x HDMI. 

Nosso equipamento, da fabricante Dell, fornece 01x interface do tipo 
DisplayPort, Totalmente compatível com o Computador Desktop a ser 

entregue, entendemos que para isonomia do processo licitatório, 

poderemos entregar com este tipo de interface. Está correto nosso 

entendimento? 
 

Resposta 2 

 



 
 

Serão aceitos equipamentos com especificações compatíveis com as 

descritas no Edital, caso o desempenho da máquina não seja 

diminuído, os licitantes poderão ofertar os monitores com a 

interface DisplayPort. 
 

Pergunta 3 

 
- Com relação ao Item 02 - Monitor com base giratória. 

É Solicitado que o monitor deste item deve ser idêntico ao monitor do 

item 01 à fim de atender a padronização da instituição. Entendemos 
também que, para manter esta padronização, o monitor ofertado deverá 

possuir garantia on-site como o do Item 01 e com 03 anos de garantia, 

ao invés de 01 ano de garantia balcão, como solicitado no edital. Está 
correto nosso entendimento? 

 

Resposta 3 

 
O entendimento está equivocado. Foi solicitado a garantia de 3 anos on-

site somente para o conjunto que compõe o item 01 do lote 01. Para o 

monitor descrito no item 02 do lote 01 realmente deverá ser 
considerada a garantia de 01 ano. 
 

Solicitação de Esclarecimento nº 02 

Empresa NATHANS 

Pergunta 1 

 

o edital solicita que o computador do item 01 do Lote 01 seja fornecido 

com o Windows Pro (com suas respectivas licenças).  
Gostaria de saber se deverá ser fornecido a mídia (CD) de 

instalação ou se poderá ser fornecido o computador com a etiqueta de 

chave da licença (conforme vêm de fábrica), pois os computadores, 
atualmente, quando fornecidos de fábrica, já vêm com a licença do 

Windows Pré instalada e com a etiqueta da respectiva chave de ativação 

na máquina, sem que haja a necessidade de fornecimento da mídia (CD) 
a parte. 

 

Resposta 1 
 

Os equipamentos poderão ser fornecidos com a etiqueta de chave da 

licença, não há necessidade de fornecimento do Box com mídia (CD). 
 

Solicitação de Esclarecimento nº 03 

Empresa NATHANS 



 
 

Pergunta 1 

 

o edital solicita que o computador do item 01 do Lote 01 possua 2 

portas HDMI. Tendo em vista a configuração completa solicitada, 
gostaria de saber se será aceito o computador com 2 portas Displayport 

no lugar de 2 portas HDMI. 

 
Resposta 1 

 

As empresas poderão ofertar os equipamentos com interface 
Displayport.  

 

Pergunta 2 
 

o edital solicita que o monitor do item 02 do Lote 01 seja o mesmo 

monitor do Lote 02. No Lote 02 está sendo solicitado garantia de 12 

meses para o monitor. Será considerada e aceita a mesma garantia de 
12 meses para o monitor do Lote 01? 

 

Resposta 2 
 

A garantia do conjunto, lote 01 item 01 será de 3 anos no local, já a 

garantia do monitor em separado, lote 01 item 02, é de 1 ano, conforme 
consta no Edital. 
 

 

 

Marcos Rogério de O. Lopes 

Comprador da Comissão de Seleção 
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