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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1952-15 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 

I) Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 1952-15, a ITAIPU responde consultas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Considerando o Item 5.5.10 das Especificações Técnicas, “Os monitores dos Painéis de 
Imagens Dinâmicas deverão possuir nível de contraste de no mínimo 3500:1”. Entendemos que 
o contraste mínimo solicitado refere-se ao Dinâmico. Está correto nosso entendimento? Caso 
não, qual a justificativa técnica?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. O contraste referido é o dinâmico. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Considerando o Item 5.4.10 das Especificações Técnicas, “Os gerenciadores dos Painéis de 
Imagens Dinâmicas deverão possuir recursos para eliminar efeitos de retenção de imagens ou 
queima das telas devido ao uso prolongado de imagens estáticas”. Considerando que este tipo 
de recurso não existe para gerenciador, entendemos que esta função refere-se aos monitores. 
Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto, o recurso é dos monitores. Gentileza reportar-se ao item II deste 
Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Para o Item 5.5.19 do objeto da presente licitação é solicitado: “O monitor que será 
instalado na estrutura móvel deverá possuir nível de contraste de no mínimo 5000:1.”. 
Entretanto, o equipamento que pretendemos ofertar – Samsung DM65D, um dos monitores 
mais conceituados do mercado – apresenta taxa de contraste de 4.000:1. Desta forma, 
visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim 
o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que 
a exigência seja alterada para: “O monitor que será instalado na estrutura móvel deverá 
possuir nível de contraste de no mínimo 4000:1”. 
 
RESPOSTA 
O contraste do monitor de 65'' deve ser mínimo de 4000:1. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Para o item 5.11 do objeto desta presente licitação solicitamos que sejam feitas as seguintes 
alterações nas características técnicas, pois os equipamentos utilizados como referências 
foram descontinuados por suas fabricantes. O equipamento que pretendemos ofertar 
(Samsung Galaxy Tab A com S-Pen 9.7 WiFi (SM-P550N) – um dos tablets mais atuais e 
conceituados do mercado) apresenta algumas características técnicas divergentes com o 
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Edital. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do 
mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da 
presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:” 
 
Solicitado no Edital Proposta de alteração 
O Tablet deve ter no mínimo um tamanho de 
tela de 10”. 

O Tablet deve ter no mínimo um tamanho 
de tela de 9,7”. 

O Tablet deve ter no mínimo uma resolução 
de 1280x800. 

O Tablet deve ter no mínimo uma 
resolução de 1280x720. 

 
RESPOSTA 
O tablet deve ter tamanho mínimo de 9.7'' e resolução mínima de 1280x720. Gentileza 
reportar-se ao 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 NF 1952-15, a ITAIPU altera: 
 
A) Subitem 5.4.10 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC para: 
 
(...) 

Os monitores dos Painéis de Imagens Dinâmicas deverão possuir recursos para eliminar 
efeitos de retenção de imagens ou queima das telas devido ao uso prolongado de imagens 
estáticas. 

(...) 
 
B) Subitem 5.11 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC para: 
 
(...) 

5.11.3 O tablet deve ter no mínimo um tamanho de tela de 9,7”. 
 

5.11.4 O tablet deve ter no mínimo uma resolução de 1280x720. 
(...) 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições 
do Pregão Eletrônico Nacional NF 1952-15. 
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