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C.COM INFOMATICA IMP EXP & COM LTDA, empresa de 

direito privado, estabelecia nesta Capital/AC, sito à Rua 10 de Junho, n.º 690 – Bairro Casa 
Nova, devidamente inscrito na Receita Federal sob. o CNPJ n.º 007.471.301/0001-42 e Inscrição 
Estadual n.º 01.019.410/001-31, vem tempestivamente através desta, apresentar PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO em razão do Anexo I, Termo de Referência do edital, pelos fundamentos 
fáticos à seguir expostos: 

 
 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
A empresa supracitada em análise ao edital do referido 

certame, no Anexo I, em seu item - 1. Da Descrição e do Quantitativo, constatou algumas 
inconsistências: 
 

 
Item 01 – COMPUTADOR  
 
Questionamento 01 

 
[...]11.1-Tela plana de 19.5” (polegadas) LED do 
mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo 
seguir o mesmo padrão de cores do gabinete, não será 
aceito regime OEM, mantendo os mesmos padrões 
de garantia do gabinete; 11.3-Resolução WXGA+ 
(1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal máximo de 
0.28 mm; 11.5-Contraste Estático de 1000:1; 11.6-
Luminância de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta 
de 5 ms;[...]” grifo nosso. 

 
No edital está solicitando um monitor com tempo de 

resposta de 5 ms. O monitor que iremos ofertar possui resolução de 1920 x 1080, sendo assim 
superior ao exigido em edital, porém, devido à resolução ser Full HD, o mesmo possui tempo de 
resposta de 6 ms. Deste modo, visando abranger uma quantidade maior de licitantes e com isso 
atingir o melhor preço para o certame, entendemos que ao ofertamos um monitor com 
resolução Full HD (1920 x 1080 a 60hz) e tempo de resposta de 6 ms, estaremos atendendo ao 
exigido em edital. Está correto o nosso entendimento?  
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Questionamento 02 

 
[...]14-Sistema Operacional 14.1-Sistema operacional 
instalado Windows 10 Professional ou superior 
devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma 
Português – Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto 
para utilização pelo usuário; 14.4-Licença de 
utilização da Microsoft; 14.5 – Com Software 
Assurance. [...]grifo nosso. 

 
No edital está solicitando licença do Windows com adição 

do Software Assurance à solução. Porém, o Software Assurance da Microsoft é um programa de 
licenciamento por volume que inclui um conjunto exclusivo de tecnologias e serviços, sendo 
assim, o mesmo não possui licença perpétua, sendo sempre que necessário efetuar a renovação 
do mesmo. O equipamento que iremos ofertar irá com licença OEM do Windows 10 Pro, que 
possui licença perpétua, não sendo necessário efetuar a renovação e fornecendo acesso à todas 
as atualizações lançadas. Deste modo, entendemos que ao ofertar um equipamento com licença 
OEM do Windows 10 Pro estaremos atendendo ao exigido em edital. Está correto o nosso 
entendimento?  

 
 
Item 03 – Estação de Trabalho Profissional  
 
Questionamento 01 

 
[...]9.1- 02 (Dois) Monitores de LED de no mínimo 21 
polegadas, Wide (16:9) ou superior, padrão SVGA, 
com as seguintes especificações: 9.1.1-Brilho: 250 
cd/m2 ou superior; 9.1.2-Contraste: 2.000.000:1 
(dinâmico), 1000:1 (típico), ou superior; 9.1.3-
Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores; 9.1.4-Tempo 
de Resposta: 5 ms;[...]” grifo nosso. 

 
No edital está solicitando um monitor com tempo de 

resposta de 5 ms. O monitor que iremos ofertar possui resolução de 1920 x 1080, sendo assim 
superior ao exigido em edital, porém, devido à resolução ser Full HD, o mesmo possui tempo de 
resposta de 6 ms. Deste modo, visando abranger uma quantidade maior de licitantes e com isso 
atingir o melhor preço para o certame, entendemos que ao ofertamos um monitor com 
resolução Full HD (1920 x 1080 a 60hz) e tempo de resposta de 6 ms, estaremos atendendo ao 
exigido em edital. Está correto o nosso entendimento?  
 
 
Questionamento 02 

 
[...]9.1.6-Conectores de Entrada: 15 Pin DSub (VGA), 
DVI e DisplayPort; 9.1.7-Caixas acústicas embutidas 
(apenas como alternativa); 9.1.8-Segurança: UL, 
TUV;;[...]” grifo nosso. 
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Ao analisar as especificações exigidas em edital, 
verificamos que está solicitando um monitor com 01 (um) conector VGA, 01 (um) conector DVI 
e 01 (um) conector DisplayPort. A conexão DVI tem se tornado uma conexão defasada, sendo 
substituída pela conexão HDMI e pela conexão DisplayPort. A DVI suporta resolução até 1920 x 
1200 pixels, enquanto a DisplayPort suporta resolução de até 3840 x 2160 pixels e a HDMi 
suporta até 3820 x 2160. Deste modo, entendemos que ao ofertarmos um monitor com 01 (um) 
conexão VGA, 01 (um) DisplayPort e 01 (um) HDMI estaremos atendendo exigido em edital. 
Está correto o nosso entendimento? 

  
 
 
 

 
 

 
Com o exposto a cima e com o intuito de ajudar no 

decorrer do processo sem maiores complicações, desta forma, esta subscritora pede que seja revisto o 
questionamento acima exposto e que o ato convocatório seja reformulado para que possamos 
atender a todas as exigências editalicias e um número maior de empresa participe do presente 
processo licitatório.  

 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
Rio Branco / Ac, 23 de Julho de 2018. 
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