Unidade de Licitações

Informação 143/2018

Porto Alegre, 19 de outubro de 2018.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 98/2018 –
Esclarecimento 02

Prezados (as) Senhores (as):
Com relação ao certame em destaque, esclareço que:
(a) Subitem 2.9.3 do Anexo I – Termo de Referência – do
Edital – O processo de replicação da imagem no disco rígido do equipamento,
nos moldes da imagem modelo fornecida pela Instituição, deverá ser feito
pelo fabricante, conforme a mencionada exigência editalícia, em razão da sua
expertise na tarefa, o que confere segurança e integridade que o processo
necessita.
(b) Subitem 2.10.1 do Anexo I – Termo de Referência – do
Edital – Acessório tipo “minimouse” – Conforme constou do esclarecimento 01,
esta especificação foi estabelecida em razão das características dos
notebooks, que, por sua leveza e baixo volume, exigem acessórios mais
compactos. Impende referir que não serão aceitos equipamentos que percam a
característica da compactação: não há tamanho definido, mas deve ser
compacto. Acrescenta-se que também motivou esta opção o fato de, via de
regra, notebooks e ultrabooks serem disponibilizados pelos fabricantes com
minimouse, estando assim o termo de referência em consonância com os
produtos disponíveis no mercado. Por essas razões, a opção por adquirir um
“minimouse” e não os mouses usados em microcomputadores desktops. Por
fim, entende-se que equipamento que tenha tamanho de “9,8cm x 5,9cm e com
peso inferior a 70g” será aceito, pois é mais leve e compacto do que os
mouses tradicionais.
Era o que havia para esclarecer.
Atenciosamente,

Luís Antônio Benites Michel,
Pregoeiro.
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