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ESCLARECIMENTO Nº 2  

Prezados Senhores, 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 18/2020, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática 

(Computadores Compactos), trazemos o seguinte esclarecimento: 

 

Empresa: CPD Informática 

 

Pergunta 1: “Com o intuito de não limitar a participação de grandes fabricantes como a Dell, e 

de equipamentos mais modernos com a geração de processadores mais recente disponibilizada 

pelo fabricante, gostaríamos de esclarecer que a Dell, no seu equipamento recém lançado, está 

adotando fonte de 130W. Devido a configuração do equipamento ser de alta performance, e o 

consumo de 130W só ser alcançado em raros momentos, apenas em picos de processamento e 

com dispositivos acoplados, entendemos que também será aceita a fonte de 130w, 

considerando que atenda a todas as características de eficiência energética solicitadas neste 

Edital, está correto o nosso entendimento?” 

 

Resposta: Segundo a área técnica e tendo em vista a possibilidade de limitação de participação 

de fabricantes, o que poderia comprometer a competitividade, e com isso a impossibilidade de 

obter valores mais vantajosos para a aquisição, aliado à possibilidade de fornecimento de 

equipamentos com processadores antigos, entendemos que o atendimento à solicitação não 

trará prejuízos para a Administração. Assim o entendimento está correto. 

 

Pergunta 2: “Em relação ao item “14.1. Compatível com o padrão “High Definition Audio” e 

conector tipo combinado para entrada e saída de áudio”. Entendemos que também será aceito 

equipamento que possua conector separado para saída de áudio e fone de ouvido, está correto 

o nosso entendimento?” 

 

Resposta: A área demandante esclarece que, visando aumentar a competitividade, como esse 

quesito tem impacto ínfimo na configuração, entendemos que não haverá prejuízos para a 

Administração. Assim o entendimento está correto. 

 

 

Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 
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