
 
 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ – FECOMÉRCIO/PR 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SENAC/PR E O SESC/PR 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento, tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

QUESTIONAMENTO 01: 

 

“Senhores, 

 Gostaríamos de participar do Pregão Eletrônico instaurado através da Licitação em epígrafe, porém, surgiu-

nos uma dúvida, conforme segue. 

Está sendo exigido no Lote 01: Microcomputador do tipo tudo em um - Fonte: Chaveamento automático de 

110/220V, com capacidade para suportar a máxima configuração do item especificado. Tecnologia PFC de 

correção de fator de potência (ativo). Eficiência energética de, no mínimo, 88% a 50% da carga nominal. OBS. 

Deverá ser apresentada certificação que comprove a eficiência energética da fonte, através do site 80PLUS. 

A fonte deve estar registrada na categoria Gold ou superior em nome do fabricante do equipamento ofertado. 

 

Perguntamos: Visando evitar entendimentos dúbios, devido as constantes evoluções tecnológicas, 

ressaltamos que houveram grandes alterações sobre o consumo energético dos equipamentos compatíveis 

como o solicitado. O equipamento a ser ofertado exige uma fonte externa de menor capacidade energética e 

desta forma, fora dos requisitos para obtenção da certificado 80plus. Por ser de menor potência (máximo de 

90W), entra em uma categoria que não é exigido que possua PFC ativo, contudo, a fonte é autosense, 100-

240V e possui a eficiência energética de 88% em 50% de carga como solicitado. Frisamos que será 

comprovado através de relatórios por laboratório certificado pelo Inmetro a eficiência solicitada. Sendo 

assim, visando o pleno atendimento pelo fabricante Lenovo, e no intuito de ofertar equipamento de última 

geração, entendemos que a fonte possuindo a eficiência solicitada, devidamente comprovada, e gerando uma 

economia no consumo mensal de energia elétrica estaremos atendendo ao solicitado. Está correto nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA: O entendimento está correto. A fonte deve ter, no mínimo, a eficiência solicitada, 

desde que devidamente comprovada. 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

 

Está sendo exigido no Lote 02: Microcomputador do tipo Mini - Teclado:  Teclado padrão ABNT2 com teclas 

de função multimídia. 

 



 
 

Perguntamos:  Visando economicidade ade e isonomia ao item, entendemos que será aceito Teclado USB no 

Idioma padrão: português (Brasil), ABNT2, uma vez que teclado multimídia não é padrão para equipamentos 

da linha corporativa. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: Não. Devido as especificações do computador solicitado, o teclado padrão ABNT2 com 

as teclas de função multimídia são requisitos fundamentais para utilização completa de todas as 

funcionalidades solicitadas. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

 

Está sendo exigido no Lote 02: Microcomputador do tipo Mini - Monitor:  Revestimento de tela: antibrilho 

com dureza 3H; 

  

Perguntamos: Visando isonomia e ampla competitividade, tendo em vista que a especificação solicitada é 

uma solução proprietária do fabricante DELL, entendemos que serão aceitos monitores do fabricante Lenovo 

que possuem tratamento anti-glare com garantia contra pixels defeituosos. Está correto nosso 

entendimento?” 

 

RESPOSTA: A intenção da exigência é garantir que o monitor possua um revestimento de 

tratamento antibrilho e com resistência adequada para não riscar com facilidade. Dessa forma, 

serão aceitos monitores da mesma marca do fabricante do computador, que possuam tratamento 

antibrilho e antirisco, qualquer que seja a denominação dada pelo fabricante. 

 

QUESTIONAMENTO 04: 

 

“Vem, por meio desta, apresentar pedido de esclarecimento com relação ao solicitado abaixo: 
LOTE 1 – MICROCOMPUTADOR DO TIPO TUDO EM UM (ALL IN ONE).  
‘Monitor de vídeo acoplado ao gabinete com dimensões mínimas de 23,5’, FHD’;  
‘Gabinete integrado e acoplado ao monitor LCD e fonte de alimentação’.  
Entendemos que a solicitação dos microcomputadores com gabinetes do tipo All In One se deve por vários 
motivos, como segurança, ergonomia e principalmente economia de energia e espaço. Diante disso, 
pretendemos ofertar um equipamento que atende ao edital e as necessidades do SENAC.  
Trata-se de uma solução onde o monitor possuí projeto específico para acoplamento de computador do tipo 
mini com volume de 1.2 L, sendo ambos do mesmo fabricante, e sem a utilização de suporte ou adaptador 
externo. Neste tipo de solução, a conexão do desktop à tela/monitor, é feita através de um conector específico 
(docking) ou via uma cabo único 3-1 (energia, USB e DisplayPort) que é conectado em uma porta específica 
upstream. Com isso, o equipamento pode ser ligado e desligado no botão frontal que está presente na tela 
do monitor, não sendo necessário o acesso do usuário a parte de trás. Além disso, estão presentes no monitor, 
uma interface USB, uma DisplayPort e a interface de rede facilitando a utilização de unidades externas. 
Importante ressaltar que a fonte de alimentação externa possui apenas 90Watts de potência e 88% de 
eficiência que é capaz de suportar toda a configuração e futuras expansões, com economia de energia maior 
que o AIO. Outro ponto de destaque é que o computador pode ser travado ao monitor, não sendo permitido 
a retirada dele, apenas acesso as interfaces, garantindo a segurança dos componentes internos do 
computador.  
Diante do apresentado, entendemos que será aceita solução de monitor com projeto específico para 
acoplamento de computador, sendo vedado a utilização de suportes do tipo VESA ou similar externo, 



 
 

tornando o conjunto similar ao um equipamento do tipo All in One, permitindo ligar o equipamento no 
monitor, e atendendo a todas as demais características deste edital, inclusive no que tange a quantidade de 
interfaces, portas de conexão, rede wireless, webcam, resolução, tamanho da tela e ajustes como altura, 
rotação e inclinação desta. Está correto nosso entendimento?” 

 

RESPOSTA: O entendimento não está correto. O edital alude a um equipamento do tipo All in One 

totalmente integrado, sem solução específica de acoplagem de CPU no monitor. 

 

 

Curitiba-PR, 27 de agosto de 2019. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


