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AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 3 

Pregão Eletrônico nº 015/2017/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 14483/2017 

 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de sua Pregoeira, designado através do ATO Nº 2250/2017-

SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, em face de pedidos de esclarecimentos, vem a público informar o que adiante segue, 

cabendo destacar que os pedidos foram submetidos e analisados pelo Departamento de Informática. 

 

 

EMPRESA “A” 

 

Questionamento 1 - Nas especificações técnica mínimas, solicita que o gabinete seja do tipo SFF , que possua mecanismo de 

abertura que facilite a manutenção, instalação, ou remoção de dispositivos podendo ser aberto e fechado sem uso de 
ferramentas (toolless) e que possua sensor de intrusão. 

Nosso equipamento possui gabinete com parafuso que pode ser aberto manualmente sem uso de ferramentas, e os itens que 

podem ser removidos ou substituídos sem ferramentas são : pentes de memória, disco rígido, drive ótico e placas PCI. O 

processador e fonte necessitam de ferramentas para remoção ou substituição. Será aceito equipamento conforme descrito 

neste questionamento? 

  Resposta: Desde que seja necessário ferramenta apenas para remoção do processador e fonte, poderá ser 

aceito. 
 

Questionamento 2 – Nas especificações técnica do monitor , foram solicitados alguns recursos mínimos conforme 

questionamentos abaixo:  

- Tela Anti-Glare e Hard coating 3h, Tempo de resposta de 5ms e conectores HDMI, DVI-D e VGA; 

O revestimento Hard Coating 3h atualmente é utilizado por somente 01 fabricante e o tempo de resposta e conectores podem 

variar de acordo com os modelos. 

O monitor a ser ofertado pela nossa empresa não possui Hard Coating por ser exclusivo de um fabricante, tem tempo de 

resposta de 6ms e conectores DisplayPort, HDMI e VGA que estão em pleno acordo com os conectores do desktop.  Será 
aceito equipamento conforme descrito neste questionamento? 

 Resposta: O Termo de Referência em pauta trata de especificações MÍNIMAS compatíveis com os 
equipamentos disponíveis no mercado, à época de início do processo, portanto, é aceitável toda e qualquer especificação 
SUPERIOR TECNOLOGICAMENTE. 

Serão aceitas as propostas que não contemplem porta DVI-D. 

 

 

EMPRESA “B” 

 
LOTE 1 E 2  

 

MONITOR  

 

“Contraste Estático mínimo de 1000:1 / 5.000.000:1 (DFC); Tempo de Resposta de 5ms.  

 

Pretendemos ofertar monitor da marca Lenovo, cujo qual possui contraste dinâmico de 3.000.000:1 e tempo 

de resposta de 3 ms, atendendo as demais características do edital. Com a intenção de não restringir a 

participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, e ampliar a competição do certame, entendemos 
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que serão aceitos monitores com essas características, uma vez que não causará prejuízos a administração. 

Está correto nosso entendimento?  
 

 Resposta: O Termo de Referência em pauta trata de especificações MÍNIMAS compatíveis com os 

equipamentos disponíveis no mercado, à época de início do processo, portanto, é aceitável toda e qualquer 

especificação SUPERIOR TECNOLOGICAMENTE. 

 

Ressalvamos que os demais itens do Edital supracitado e seus anexos permanecem inalterados, neste ato ratificados, inclusive a data e 

horário da sessão de abertura, designada para o dia 04 de dezembro de 2017, as 11h00min (horário de Brasília). 

 

 

 

Porto Velho/RO, 30 de novembro de 2017. 

 

 

Lourdes Terezinha Lena 

Pregoeira -  ALE/RO 

 

 

 

 

Jamilton da Silva Costa 

Diretor - Departamento de Informática 


