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Prezado(a) Senhor(a),

Enviamos a resposta do questionamento relativo ao pregão eletrônico nº 30/2007,
constante nas folhas do presente processo.
Quanto aos questionamentos da empresa LTA-RH INFORMÁTICA LTDA, esclarecemos:
Com relação ao edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Tendo em vista, nossa participação no processo licitatório em questão com
equipamentos da Dell, solicitamos esclarecer os seguintes
questionamentos;
ITEM 1
Sub-itens 6. e 7. :
•

Está sendo solicitado que o equipamento ofertado possua mouse óptico trackball,
conexão USB, podendo ser integrado ao teclado, bem como teclado multimídia
USB, padrão ABNT2. Questionamos se será aceito equipamento com mouse
touchpad (conexão USB) integrado ao teclado, tendo em vista que tal tecnologia,
além de ser um padrão do fabricante, não acarreta mau-contatos por sujeira nos
sensores de movimento (como é comum em mouses do padrão solicitado).
Questionamos ainda se será aceito teclado padrão US sem teclas de multimídia
padrão USB, por se tratar de um padrão adotados pela maioria dos fabricantes de
equipamentos. Será aceito?
RESPOSTA: SERÃO ACEITOS OS DOIS TIPOS DE MOUSE, TRACKBALL E
TOUCHPAD, QUANTO AO TECLADO PODERÁ SER ACEITO TECLADO PADRÃO
US.
Sub-item 20. :
•

Está sendo solicitado que o rack possua borrachas nos fechamentos das portas
frontal e traseira, questionamos se será aceito equipamento que possua material
rígido de vedação do mesmos que não seja borracha, salientamos ser um padrão
adotado pela maioria dos fabricantes de rack do mercado brasileiro. Será aceito?

RESPOSTA: SIM, SERÁ ACEITO.
Sub-item 21. :
•

Está sendo solicitado que o rack possua unidades de distribuição de energia
(réguas) com alimentação e disjuntores, questionamos se será aceito unidades de
distribuição de energia (réguas) com alimentação e fusíveis ao invés de
disjuntores, por se tratar de um padrão adotado aos fabricantes dos mesmos. Será
aceito?

RESPOSTA: OS DISJUNTORES SERÃO PARA INSTALAÇÃO NO QUADRO
ELÉTRICO SE PRECISO FOR, DE MANEIRA QUE GARANTA POTENCIA SUFICIENTE
PARA OS 16 SERVIDORES. AS RÉGUAS PODEM VIR COM FUSÍVEL
ITEM 2
Sub-item Peso:
•

Está sendo solicitado que o equipamento com peso máximo de 2.0 Kg,
questionamos se será aceito equipamento dotado de peso 2.497Kg, por se tratar
de um notebook padrão a maioria dos fabricantes do mercado dotado de tela de 14
polegadas Widescreen. Será aceito?

•

RESPOSTA: SIM, SERÁ ACEITO.

ITEM 3
Sub-item Multimídia:
•

Está sendo solicitado que o equipamento possua unidade leitora DVD e gravadora
de CD-ROM 52X, questionamos se será aceito equipamento possua unidade
leitora DVD e gravadora de CD-ROM 48X, salientamos se tratar de um padrão
adotado pela maioria dos fabricantes do mercado atual. Será aceito?

RESPOSTA: NÃO, DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME DESCRITO NO EDITAL.
Sub-item Fonte de Alimentação:
•

Está sendo solicitado que o equipamento com fonte de alimentação padrão ATX
300W Auto – 100/220V automática com variação de 10%, com tomada para
alimentação de monitor, questionamos se será aceito equipamento com fonte de
alimentação padrão BTX 280W chaveada com seletor de voltagem manual–
100/220V com variação de 10%, alem do fornecimento de cabo de alimentação Y
para a alimentação de monitor. Será aceito?

•

RESPOSTA: NÃO, DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME DESCRITO NO
EDITAL.

ITEM 4
Sub-item 1.5:

•

Está sendo solicitado que o equipamento com sistema de refrigeração apropriado
fixado ao processador, um dissipador de calor, radiador de calor instalado sobre o
processador, compatível com o processador, questionamos se será aceito
equipamento dotado de sistema de ventilação forçada através de quatro
ventiladores Hot Plug e redundantes formando um sistema apropriado de ventilação
a capacidade máxima de expansão do servidor ofertado. Será aceito?

•

RESPOSTA: SIM, DESDE QUE MANTENHA A TEMPERATURA IDEAL PARA
QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONE PERFEITAMENTE.

Sub-item 4.3:
•

Está sendo solicitado que o equipamento com controladora de vídeo dotada de
16.7 milhões de cores, questionamos se será aceito equipamento dotado de placa
de vídeo com suporte a 64K de cores, sendo este um padrão adotado pela maioria
dos fabricantes de servidores do mercado atual. Será aceito?

•

RESPOSTA: SIM, SERÁ ACEITO.

Sub-item 6:
•

Está sendo solicitado que o equipamento com sinal audível, questionamos se será
aceito ao invés de um equipamento com sinal audível, um que possua Display
demonstrativo de Status do sistema podendo este repassar informações quanto ao
erros ocorridos no equipamento, tornando visualmente perceptível com uma
alteração quanto a sua coloração. Será aceito?

•

RESPOSTA: SIM, SERÁ ACEITO.

Atenciosamente,

PEDRO MASSAD JÚNIOR
PREGOEIRO DO INEP

