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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1134-15  
 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MICROCOMPUTADORES, MONITORES, 
WORKSTATIONS E DISPOSITIVOS MÓVEIS TIPO TABLET, SMARTPHONE E NOTEBOOK 
 
 

ADITAMENTO 3 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 

do Pregão Eletrônico Nacional NC 1134-15, a ITAIPU responde consulta formulada por 
interessada nesta licitação: 

 
PERGUNTA 1 
Nos pontos 2.18.12 e 2.19.3 é solicitado: “Imediatamente após o término da etapa de lances 
...”. O que significa imediatamente? Qual seria o prazo para envio? 
RESPOSTA 
No curso do procedimento, tão logo encerrada a disputa, o pregoeiro definirá prazo razoável 
que corresponde tempo suficiente para que a licitante vencedora possa preparar e enviar a 
proposta readequada, e na oportunidade também a documentação habilitatória, caso exigível. 
 
 
PERGUNTA 2 
Item Microcomputador 2.1: 

 
Arquitetura à É solicitado arquitetura ATX ou BTX ou superior. Os minis desktops da HP e de 
outros fabricantes são da arquitetura Micro-Itx e entendemos que isto é superior ao solicitado, 
até pela construção do MINI. Está correto esse entendimento? 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 3 
Item Microcomputador 2.1 

 
Conector Audio à É solicitado na parte traseira do equipamento um conector para entrada e 
um conector para saída. Os MINIS possuem somente um conector na parte traseira e este 
funciona somente como saída de áudio. Dessa maneira, acreditamos que deveria ser solicitado 
somente uma saída de áudio traseira para esse tipo de equipamento. Está correto esse 
entendimento? 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à letra b do item II deste aditamento. 
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PERGUNTA 4: 
Item Microcomputador 2.1 

 
Gabinete à É solicitado que seja tool less com a possibilidade de remoção do disco rígido e 
unidade ótica. Não sendo aceito parafusos recartilhados.  
Primeiramente os MINIS não possuem drive ótico, e possuem um parafuso recartilhado para 
abertura do gabinete (todos os fabricantes). Acreditamos que esse descritivo seria para 
gabinetes SFF, e não para MINI. Dessa maneira, serão aceitos gabinetes com parafuso 
recartilhado para abertura do mesmo. Está correto o nosso entendimento?  
RESPOSTA 
Favor reportar-se à letra b do item II deste aditamento. 
 
 
PERGUNTA 5: 
Item Microcomputador 2.1 e Workstation 2.3 

 
Teclado à  É solicitado que as teclas possuam 19,5 mm de altura.  
As teclas dos teclados possuem altura menores que a solicitada de aproximadamente 2cm 
(20mm). Pode-se fazer o teste retirando um tecla de qualquer teclado e medir, onde possuem 
aproximadamente 1cm (10mm). Entendemos que serão aceitos teclados com altura menor que 
a solicitada. Está correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA 
A altura total das teclas de 19.5mm solicitada é com relação à mesa, ou seja, a altura da base 
do teclado + altura da tecla. 
 
 

PERGUNTA 6 

PARA O ITEM 2.1 SUBITEM - 7 INTERFACES DE ÁUDIO - CONECTORES TRASEIROS. 
“Conector para entrada de linha e/ou microfone e conector para alto falantes integrados na 
placa mãe, localizados na parte de trás do gabinete.” O equipamento (.....) possui na parte 
frontal dois conectores de áudio, sendo um entrada de linha e microfone e outro saída para 
auto falantes e fones de ouvido através de conector Jack 3.5mm. Já na parte traseira do 
equipamento possui um único conector de saída de áudio para caixas de som externas, não 
dispondo de entrada de linha ou microfone na parte traseira do equipamento. Sendo assim 
afim de viabilizar a participação com equipamentos da (......), entendemos que serão aceitos 
equipamentos com dois conectores frontais de áudio, sendo um entrada de linha e microfone e 
outro saída para auto falantes e fones de ouvido através de conector Jack 3.5mm e com um 
conector traseiro Jack 3.5mm de saída de áudio para caixas de som externas. Está correto 
nosso entendimento? 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à letra b do item II deste aditamento. 
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PERGUNTA 7 
PARA O ITEM 2.4 MONITOR - MONITOR 24 POLEGADAS LED 
Para o presente item, é solicitado um monitor com tempo de resposta de 5ms, por se tratar de 
um monitor consideravelmente grande, não encontramos no mercado monitor que atenda esta 
exigência.  
Os monitores da (...) disponíveis que atendem as demais especificações técnicas solicitadas 
possuem o tempo de resposta de 8ms pelo fato do tamanho da tela.  
A fim de permitir que possamos participar com equipamentos (...) neste pregão, solicitamos se 
serão aceitos monitores de 24” com tempo de resposta de 8ms ao invés de 5ms. 
RESPOSTA 
Solicitação atendida, favor reportar-se à letra c do item II deste aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 

do Pregão Eletrônico Nacional NC 1134-15, a ITAIPU: 
 
a) Altera as datas do CALENDÁRIO DE EVENTOS do pregão, subitem 1.2 do CBC, nos 

seguintes termos: 
 

1.2 CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
(...) 
 
1.2.2 Formalização de consultas: 
 
 Até às 17h de 21/10/15 
 
Endereço eletrônico: compras_suporte@itaipu.gov.br 
 
1.2.3 Respostas: 
 
 Até 23/10/15 
 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 27/10/15 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 27/10/15, a partir das 9h 

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances: 
 
 LOTE 1: Em 27/10/15, a partir das 9h30min 

 LOTE 2: Logo após o encerramento do Lote 1  

 LOTE 3: Logo após o encerramento do Lote 2 

 LOTE 4: a partir das 14h 

 LOTE 5: Logo após o encerramento do Lote 4  

 LOTE 6: Logo após o encerramento do Lote 5 
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1.2.7 Referência de tempo: 
 
 Horário de Brasília – DF 
 

 
b) Altera o conteúdo das referencias 4, 7, 9 e 10 do subitem 2.1 das Especificações Técnicas, 

Anexo I do CBC.  
 
De: 
4 Unidade de Armazenamento  

 
 
 

Capacidade 500 GB. 
Interface SATA 6.0Gbps. 
Tipo Armazenamento Hibrido de Estado Sólido (SSHD) 
Tamanho 2,5pol 
Velocidade de rotação 5.400 rpm. 

   
 
Para 
4 Unidade de Armazenamento  

 
 
 

Capacidade 500 GB. 
Interface SATA 6.0Gbps. 
Tipo Armazenamento retirado 
Tamanho 2,5pol 
Velocidade de rotação 5.400 rpm. 

 
 
DE: 
7 Interfaces de áudio  

 
Conectores frontais 

Conectores para microfone e fone de ouvido externos localizados na 
parte frontal do gabinete. 

 
Conectores traseiros 

Conector para entrada de linha e/ou microfone e conector para alto-
falantes integrados na placa mãe, localizados na parte de trás do 
gabinete. 

 
PARA: 
7 Interfaces de áudio  

 
Conectores frontais 

Conectores para microfone e fone de ouvido externos localizados na 
parte frontal do gabinete. 

 Conectores traseiros retirado 
 
 
DE: 

9 Gabinete  

 

Tipo de Gabinete 
- Tipo Mini com medidas máximas de 3,45 cm de altura x 17,9 cm de 
largura x 18,2 cm de profundidade, podendo ser utilizado no sentido 
horizontal; 

Acabamento -Acabamento interno com superfícies não cortantes. 

Manutenção 

- O gabinete deve ter características “tool less”, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção 
de disco rígido, unidade óptica. Não sendo aceito a utilização de 
parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica; 

Sustentabilidade 
- O gabinete deverá estar em conformidade com as normas “RoHS” 
para sua fabricação, ou seja, não agride o meio ambiente; 
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 Segurança 
- Ranhura que permita o bloqueio da abertura do gabinete (com uso 
de cadeado ou lacre) 

 Características 

- Leds frontais de equipamento ligado e acesso ao disco rígido. 

- Botão liga/desliga (ACPI) na parte frontal. 

- O gabinete do equipamento deve ter apresentação sóbria, para uso 
corporativo. 

 
PARA: 

9 Gabinete  

 

Tipo de Gabinete 
- Tipo Mini com medidas máximas de 3,45 cm de altura x 17,9 cm de 
largura x 18,2 cm de profundidade, podendo ser utilizado no sentido 
horizontal; 

Acabamento -Acabamento interno com superfícies não cortantes. 

Manutenção retirado  

Sustentabilidade 
- O gabinete deverá estar em conformidade com as normas “RoHS” 
para sua fabricação, ou seja, não agride o meio ambiente; 

 Segurança 
- Ranhura que permita o bloqueio da abertura do gabinete (com uso 
de cadeado ou lacre) 

 Características 

- Leds frontais de equipamento ligado e acesso ao disco rígido. 

- Botão liga/desliga (ACPI) na parte frontal. 

- O gabinete do equipamento deve ter apresentação sóbria, para uso 
corporativo. 

 
 
DE: 
10 Fonte de alimentação  

 

Potência 
Mínimo 65W, com correção de fator de potência ativo (PFC ativo) e 
87% de eficiência. Deve ser adequada para a configuração fornecida. 

Alimentação Chaveada automaticamente 110/220v 50/60 Hz. 

Observações Não será aceito fontes que tenham qualquer adaptação. 
 
PARA: 
10 Fonte de alimentação  

 

Potência Com correção de fator de potência ativo (PFC ativo)  que suporte 
todos os componentes solicitados nas especificações  técnicas. 

Alimentação Chaveada automaticamente 110/220v 50/60 Hz. 

Observações Não será aceito fontes que tenham qualquer adaptação. 
 
 
c) Altera o conteúdo da referencia 1  do subitem 2.4 das Especificações Técnicas, Anexo I do 

CBC.  
 
DE: 
2.4 MONITOR 

 
(...)  
 
 Tempo de resposta 5ms 
 
(...) 
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PARA 
2.4 MONITOR 
 
(...) 
 
 Tempo de resposta igual ou menor que 8ms 
 
(...)   
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 

Eletrônico Nacional NC 1134-15. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 15 de outubro de 2015 

 


