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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

Processo Administrativo nº 12/10/19.179 

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças 

Pregão Eletrônico nº 137/2012 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de equipamentos eletrônicos. 

 

O Município de Campinas, por intermédio do Pregoeiro, após avaliação técnica da Secretaria 

Municipal de Finanças, apresenta resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela 

empresa MICROSENS LTDA., em relação ao Anexo IV - Memorial Descritivo, conforme 

segue: 

Pergunta 01: "Para o Item 01 do objeto da presente licitação é solicitado: "Entrada para 

Memory Stick: reproduz fotos digitais". Entretanto, em pesquisa realizada em produtos de 

diversas fabricantes de renome mundial (Samsung, LG, Philips, Sony, AOC, Semp Toshiba, 

Panasonic, entre outras) foi constatado que televisores não possuem entrada para memory 

stick, pois fabricantes utilizam a entrada USB para reprodução de arquivos multimídias. Desta 

forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, 

ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente 

licitação, solicitamos que a exigência seja alterada para: "Entrada para Memory Stick ou USB: 

reproduz fotos digitais"." 

Resposta: A descrição detalhada será alterada conforme Adendo ao edital. 

Pergunta 02: "Para o Item 02 do objeto da presente licitação é solicitado: "Formatos de 

vídeo compatíveis: no mínimo vídeo H.264 (nos formatos de arquivo .m4v, .mp4 e .mov) e 

vídeo MPEG-4;". Entretanto, arquivos nos formatos ".m4v" e ".mov" são característicos de 

tablets iPad, privilegiando assim produtos da fabricante Apple. Desta forma, visando adequar 

as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de 

participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que a 

exigência seja alterada para: "Formatos de vídeo compatíveis: no mínimo vídeo H.264 (no 

formato de arquivo .mp4) e vídeo MPEG-4;"." 

Resposta: A descrição detalhada será alterada conforme Adendo ao edital. 

 

Campinas, 18 de julho de 2012 

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

PREGOEIRO 


