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16/04/2014 (respondido às 14:27) 

 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 15/04/2014  às 12:10 

 

Referente à cláusula quarta  - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  
4.1 - Os órgãos e entidades participantes deste Registro de Preços são os relacionados 

abaixo  
Favor informar a relação completa dos números dos CNPJ’s de todos os órgãos 

participantes. 

 
RESPOSTA: Informamos que a lista de participantes está incluída no Anexo X do Edital. 

Caso o licitante queira exercer direito à vistas, o processo está disponível na SEPLAG. 

  
FORNECEDOR 02: questionamento enviado 15/04/2014  às 16:48 

Conforme Item 16.11 desta licitação, apresentamos pedido de esclarecimento de dúvida: 

  

1. Para o Lote 06 do objeto da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as 

seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão 

descritas, nenhum equipamento atualmente disponível no mercado atende 

integralmente ao edital, impedindo assim que fabricantes de renome mundial 

(Samsung, Motorola, Positivo, AOC, entre outras) cotem seus produtos no ato 

licitatório. 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 sejam feitas as seguintes 

modificações: 

 

Lote 06 

Solicitado no Edital Proposta de alteração 
Suporte Flash Sim Suporte Flash para execução de vídeos 
Película de proteção e anti-reflexo para visor 

do equipamento, que se adéque perfeitamente a 

toda sua extensão ou certificado de 

conformidade com a norma ABNT NBR IEC 

60529:2009, para grau IP-54 de proteção 

contra sólidos e líquidos. 

Película de proteção e anti-reflexo para visor do 

equipamento que se adéque perfeitamente a toda 

sua extensão . 

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264 até 

1080p, 30 quadros por segundo, High Profile 

nível 4.1 com áudio AAC-LC até 160 Kbps, 

48kHz, som estéreo nos formatos de arquivo 

.m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4, até 2,5 

Mbps, 640 por 480 pixels, 30 quadros por 

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264, AAC-LC, 

som estéreo no formato de arquivo .mp4; vídeo 

MPEG-4, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 



segundo, Motion JPEG (m-JPEG) até 35 

Mbps, 1280 por 720 pixels, 30 quadros por 

segundo, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 
Formatos de áudio suportados: AAC, MP3, 

AIFF e WAV 
Formatos de áudio suportados: AAC, MP3 e 

WAV 

 
1.1. Caso existam equipamentos que atendem integralmente às especificações do 

item, solicitamos informar os produtos. 

 
 

RESPOSTA: Permanece o texto publicado sem as alterações sugeridas. Seguem 

explicações: 

 Está no item conexão não é um software. Estamos tratando a exigência do SIM 

Card (ou cartão SIM) no equipamento. 

Suporte Flash Sim Suporte Flash para execução de vídeos 
 

 O fornecedor pode entregar somente a película de proteção e anti-reflexo para 
visor do equipamento, que se adéque perfeitamente a toda sua extensão. 
Conforme o edital. 

Película de proteção e anti-reflexo para visor 

do equipamento, que se adéque perfeitamente a 

toda sua extensão ou certificado de 

conformidade com a norma ABNT NBR IEC 

60529:2009, para grau IP-54 de proteção 

contra sólidos e líquidos. 

Película de proteção e anti-reflexo para visor do 

equipamento que se adéque perfeitamente a toda 

sua extensão . 

 É solicitando o mínimo obrigatório, onde a reprodução dos vídeos e áudio é 

padrão na maioria dos tablets com a configuração exigida.  

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264 até 

1080p, 30 quadros por segundo, High Profile 

nível 4.1 com áudio AAC-LC até 160 Kbps, 

48kHz, som estéreo nos formatos de arquivo 

.m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4, até 2,5 

Mbps, 640 por 480 pixels, 30 quadros por 

segundo, Motion JPEG (m-JPEG) até 35 

Mbps, 1280 por 720 pixels, 30 quadros por 

segundo, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 

Tipo de vídeo suportado: vídeo H.264, AAC-LC, 

som estéreo no formato de arquivo .mp4; vídeo 

MPEG-4, áudio estéreo PCM no formato de 

arquivo .avi 

Formatos de áudio suportados: AAC, MP3, 

AIFF e WAV 

Formatos de áudio suportados: AAC, MP3 e 

WAV 

 


