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Esclarecimento - Pregão: 18/2021 - SESI/PA - Serviço Social da Indústria -
Departamento Regional do Pará - OP-9431

Microtecnica_Compras9 <compras9@microtecnica.com.br>
Ter, 02/03/2021 15:30
Para:  Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>

Ao
 
SESI/PA - Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Pará
PREGÃO Presencial 18/2021
   
   
A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP
70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado
vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a
seguir:  
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No ANEXO I, TERMO DEREFERÊNCIA, Item 4, pede o seguinte:
1) Possuir na parte frontal do equipamento pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 01 (uma) porta
dedicada para gerenciamento local.
Para não restringir a participação de mais fabricantes e reduzir o custo de aquisição, entendemos que
será aceita porta dedicada de gerenciamento do tipo RJ45 traseira.
 
Nosso entendimento está correto?
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
No ANEXO I, TERMO DEREFERÊNCIA, Item 5, pede o seguinte:
1) Possuir sistema para detecção de abertura não autorizada do gabinete através de sensor de intrusão,
passível de monitoramento através de software de gerenciamento.
Para não restringir a participação de fabricantes como a Lenovo, entendemos que o sensor intrusão não
será obrigatório, já que equipamentos rack ficam em salas exclusivas com acesso restrito. Nosso
entendimento está correto?
2) Possuir pelo menos 02 (duas) portas de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
As velocidades de 10/100 estão obsoletadas e alguns fabricantes como a Intel estão fabricando chips
com suporte apenas da velocidade 1000 (gigabit). Dessa forma, entendemos que serão aceitos placas
com suporte apenas de 1000 mbps.
 
Nosso entendimento está correto?
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No Anexo I, Termo de referência, item 11, pede o seguinte:
1) Câmera traseira com resolução mínima para imagens de 3264 X 2448 PIXELS (8.0MP) ou superior
com foco automático.
2) Câmera traseira com resolução mínima para imagens de 2592 X 1944 PIXELS (5.0MP) ou superior
com foco automático
Entendemos que houve um erro de digitação já que o fabricante não informa a resolução das câmeras
em pixels e nenhum modelo de tablet possui foco automático da câmera frontal. Dessa forma
entendemos que serão aceitos modelos com câmera traseira de 8MP com foco automático e câmera
frontal de 5MP com foco fixo. Nosso entendimento está correto?
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3) Os equipamentos deverão ser certificados na norma IEC 60950
Entendemos que serão aceitos certificação Anatel, comum em equipamentos como Tablets e
Smartphones, já que IEC 60950 é mais comum em computadores. Nosso entendimento está correto?
4) O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) ser novo(s), de primeiro uso, estar em linha de produção e
pertencer à linha corporativa de produtos comercializados pelo(s) fabricante(s).
Entendemos que esse requisito não será obrigatório, já que tablets não são de uso apenas corporativo.
 
Nosso entendimento está correto?
 
 
 
 
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.  
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.  
 
A�,
 
 

 


