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2º RETIFICACAO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 424/2021 - CPL 01  

SEJUSP 

 

OBJETO: Registro de Preço para a Aquisição de material permanente, para atender às necessidades da 

Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública – SEJUSP, Convênio n° 894677/2019/SENASP-MJ e 

Convênio nº 893857/2019-MJ, conforme especificações do Termo de Referência 

 

 

 

O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 notifica aos 

interessados que houve pedido de esclarecimento em relação ao Edital do Pregão supramencionado. 

Neste sentido, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, tornamos 

público os pedidos de esclarecimentos a resposta SEJUSP, conforme segue: 

 

1. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/RESPOSTAS 

 

          Assunto: Respostas de esclarecimento/impugnação referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 

424/2021 – SEJUSP 

 

EMPRESA  

QUESTIONAMENTO  01: - Pixel Pitch: 

Informamos que o monitor da HP com fabricação e comercialização no mercado Brasileiro possui 

23.8", por ser um monitor com tela um pouco maior possuem pixel pitch de 0.275 mm, já que quanto 

maior o tamanho da tela, maior o Pixel Pitch, o que impede a HP de participar no certame, mesmo 

ofertando um monitor superior. Ainda, limita a participação de apenas dois fabricantes, já que existem 

apenas 3 fabricantes de Desktops com comercialização no Brasil para o item, já que é exigido que o 

monitor seja do mesmo fabricante ou em regime OEM. 

Lembramos ainda que mesmo os monitores da HP fabricados fora do Brasil, que atenda as demais 

exigências, possuem Pixel Pitch acima 0,265 mm. Visando o princípio da competividade e assim 

ampliar a participação de mais licitantes e consequentemente permitir a nossa participação e do 

fabricante que representamos, solicitamos que seja aceito a oferta de equipamento com monitor com 

pixel pitch de 0.275 mm para permitir a participação da HP com seus monitores com fabricação e 

comercialização no mercado brasileiro e permitir a sua participação com seu Desktop Mini e Worksta 

on, já que é exigido que o monitor seja do mesmo fabricante do equipamento. Sendo assim entendemos 

que ao ofertarmos um monitor com pixel pitch de 0.275mm estaremos atendendo o edital em sua 

totalidade. Estamos certos no nosso entendimento? 

RESPOSTA 1 

 Considerando o exposto, informo que o parecer foi de que a empresa está correta quando afirma sobre 

o valor do Pixel Pitch dos monitores de 23,8"(Superior ao Edital) com resolução de 1920x1080 , pode-

se considerar o valor do mínimo de Pixel Pitch: 0.2744mm. 
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Onde Lê-se: 

     Item 1: “9.5. Deve possuir Pixel Pitch máximo de 0,265 mm;” 

     Item 2: “12.5. Deve possuir Pixel Pitch máximo de 0,265 mm;” 

Leia-se: 

       Item 1: “9.5. Deve possuir Pixel Pitch mínimo de 0,274 mm;” 

       Item 2: “12.5. Deve possuir Pixel Pitch mínimo de 0,274 mm;” 

 

QUESTIONAMENTO 02: - Adaptador de Tomada: 

Prezados, os dizeres acima nos deixou com dúvidas, o que pode gerar uma proposta incorreta e por fim 

nos desclassificando do certame, para que isto não ocorra solicitamos esclarecimentos. É solicitado o 

adaptador NBR-13136 para 2P+T, porém não é dito a quantidade de adaptadores a serem fornecidos, 

entendemos que para o item 01 deverão ser entregues 420 adaptadores, sendo 01 para o computador e 01 

para o monitor, já no item 02 entendemos que serão 90 adaptadores, 01 para o computador 2 dois para 

os monitores. Estamos certos no nosso entendimento? 

RESPOSTA 2 

Considerando o exposto, informo que a quantidade de adaptadores expressa no enunciado acima 

está correta. 

 

QUESTIONAMENTO 03: - Mídias externas: 

Informamos que a HP, assim como a maioria dos fabricantes, já não disponibilizam seus equipamentos 

com mídias externas (DVDs) e outras formas de mídias fisicas, devido à preocupação global que estes 

insumos geram na natureza, além de preocupação com a segurança dos seus equipamentos, já que em 

uma mídia fisica, já gravada, quando for necessário a reinstalação do equipamento, provavelmente 

novas versões dos Drivers, Sistema Operacional, Firmwares já estarão disponibilizados com melhorias e 

correções de vulnerabilidades. Essa mesma ideologia é válida para imagem de restauração salva dentro 

da unidade de armazenamento, que nem sempre é utilizada, ocupando espaço na unidade de 

armazenamento, e contendo versões desatualizadas e sem correções já divulgadas dos Drivers, Sistema 

Operacional, Firmwares. A HP disponibiliza seus Drivers, Sistema Operacional, Firmwares e aplicativos 

fornecidos de forma digital em seu site, podendo ser baixados de forma individual ou de forma 

automatizada com todos os Drivers, Sistema Operacional, Firmwares e aplicativos fornecidos com o 

equipamento. Visando o princípio da competitividade e assim ampliar a participação de mais licitantes e 

consequentemente permitir a nossa participação e do fabricante que representamos, solicitamos que seja 

aceito a oferta de equipamento que permita sua instalação/reinstalação através de ferramenta do próprio 

fabricante do equipamento que realize de forma automatizada download direto do site do fabricante de 

todos os Drivers, Sistema Operacional, Firmwares e aplicativos fornecidos com o equipamento em 

substituição das mídias externas e da imagem salva na unidade de armazenamento. Entendemos que será 

aceita a oferta de equipamento que permita sua instalação/reinstalação através de ferramenta do próprio 

fabricante do equipamento que realize de forma automatizada download direto do site do fabricante de 
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todos os Drivers, Sistema Operacional, Firmwares e aplicativos fornecidos com o equipamento em 

substituição das mídias externas e da imagem salva na unidade de armazenamento. É correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 3 

      Considerando o exposto e diante da evolução tecnológica e novas ferramentas utilizadas pelas 

grandes empresas, quanto a distribuição de drivers, sistema operacional e demais softwares que 

compõem os equipamentos vendidos, no qual estão hoje em boa parte hospedados em 

sites, facilitando com que o cliente e/ou órgão tenha acesso ao mesmo, sem a necessidade de uma 

mídia física.  

      Portanto, o entendimento está correto, passando-se assim o aceite de mídias externas e/ou a 

disponibilização de drivers e sistema operacional através do site da fabricante ou ferramentas 

especificas que possuam o mesmo objetivo. 

         Onde Lê-se: 

                     16.3. Fornecer mídias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a 

imagem do disco rígido com o sistema operacional e drivers já instalados; 

          Leia-se:  

                     16.3. Fornecer mídias externas (DVDs) e/ou através de sites e ferramentas os drivers e o 

sistema operacional ou a imagem do disco rígido com o sistema operacional e drivers já instalados; 

 

 

2. DATA DE ABERTURA – Passará a conter a seguinte redação: 

 

Data e horário da abertura da sessão: 17/08/2022 às 9h15min (Horário de Brasília) 

Período de Retirada do Edital: 05/08/2022 à 16/08/2022. 

 

3. As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas. 

 

 

 

 

Rio Branco-AC, 04 de Agosto de 2022 

 

 

 

 

 

Valdemir Januário de Almeida 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação 01 – CPL 01  

Consta no processo a via original devidamente assinada 
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