
ESCLARECIMENTO I 
 

Brasília, 25 de setembro de 2009. 
AOS INTERESSADOS. 
 
REFERÊNCIA: PREGÃO 35/2009 
 
Proc. nº: 23000.005159/2009-62 
 
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos. 
 

Prezados Senhores interessados, 
 

Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar 
da licitação em referência, informamos o que segue: 

 
PERGUNTA: 

[...] 
Solicito o seguinte pedido de esclarecimento quanto ao processo 
mencionado no título deste email: 
  
Pergunta 1: 
  
Encarte A – Especificações técnicas, Procedimentos para teste de 
desempenho, item 2.8.   Nos procedimentos de testes e’ solicitado que os 
testes ocorram na resolução de vídeo de 1024x768@75hz. No entanto, a 
resolução e freqüência do monitor solicitada para cada lote do edital são as 
seguintes: 
  
Lote 1, itens 1 e 2: 
Item 7.3 – Resolução mínima de 1440x900 @60 hz 
  
Lote 2, itens 3 e 4 
Item 7.3 – Resolução mínima de 1440x900 @60 hz 
  
Item 5 
Item 5.3 – Resolução de 1280x800 (WXGA) 
  
Os monitores configurados para os lotes não suportam a resolução de 
1024x768, com freqüência de 75 Hz, por serem padrão widescreen.  Desta 
forma, não é possível realizar o teste nesta resolução e freqüência. Além 
disso, a resolução do teste não é compatível com a resolução do monitor 
solicitado.  Desta forma, entendemos que os testes deverão ser realizados na 
resolução do monitor apresentado para homologação, entregue para cada 
lote. Por exemplo: Para o lote 1, itens 1 e 2, deverá ser usada a resolução de 
1440x900@60hz.  Está correto nosso entendimento ? 
  
Pergunta 2: 
  
Item 4.4, lotes 1 e 2, itens 1,2,3 e 4: 
Do edital: “Controle de permissões de acesso através de senhas, 
sendo uma para inicializar o computador, outra para os recursos de 
gerência e outra para alteração das configurações da BIOS;”. 
Entendemos que o computador deverá suportar uma senha 
específica para configurar os recursos de gerência. Esses recursos 
de gerência podem habilitar ou desabilitar o ASF, que é 
especificado no item 3.6, alterar configurações de rede, como IP e 
outros recursos específicos para gerência. Os recursos de gerência, 
são em sua maioria, acessíveis através de um conjunto de teclas, 
como por exemplo, “CTRL+P”.  Essas funções são disponíveis 
através de um firmware a parte da BIOs e possui senha própria para 
acesso. Entendemos que o controle a recursos de gerenciamento 
refere-se especificamente às funções de gerencia remota da 
máquina, utilizando, por exemplo, SMNP (especificado no item 3.6). 
Está correto nosso entendimento ? 
[...] 
 
 
 



RESPOSTA: 

Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro 
encaminhou cópia do questionamento à Coordenação Geral de Infraestrutura/DTI, deste Ministério, 
para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo se manifestada nos termos do 
Memorando n° 1069/2009/MEC/SE/DTI/CGI, do dia 25 de setembro de 2009, conforme transcrição 
abaixo: 

 
 [...] 
Em resposta ao memorando nº. 111/2009-CPL/CGCC/SAA/SE/MEC e aos 
questionamentos apresentados, referente ao Processo 23000.005159/2009-
62, temos a informar que: 
 
Pergunta 1. 
 
Em resposta, informamos que está correto o entendimento e poderá ser 
usado a resolução especificada para os monitores, conforme o Termo de 
Referencia, Encarte A - Especificações técnicas, lotes 1 e 2 e item 5. 
 
Pergunta 2. 
 
Em resposta, informamos que está correto o entendimento, poderá  estar 
disponível os recursos em firmware a parte da BIOS. 
 
Atenciosamente, 
 
Coordenador Geral de Infra-Estrutura 
 [...] 

 

Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em informações 
acima transcrito, encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

CLEUBER LOPES ALVES 
Pregoeiro 
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