SENAR - Administração Regional do Estado do Paraná
PREGÃO PRESENCIAL – 019/2020
OBJETO: Aquisição de desktops, monitores, notebooks, projetores e pontos de
acesso para rede local sem fio com software para gestão dos pontos de acesso em
nuvem para uso do SENAR-PR.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, através de sua Comissão de Licitação, torna
pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de licitação acima relacionado,
conforme segue.
Questionamento I
No computador deste processo, vcs pedem com dysplay port mais pedem adaptador para
hdmi, se no nosso computador não tiver a entrada dysplay port mais tem entrada hdmi,
voces podem aceitar?
Resposta: Nós solicitamos onboard no equipamento entradas de vídeo VGA e
DisplayPort, e separadamente um adaptador DisplayPort macho x HDMI fêmea,
para casos de utilização de mais de um monitor simultâneo que não seja padrão das
conexões onboard. Caso a máquina possua conexão VGA, DisplayPort e mais
alguma adicional onboard será aceito sem problemas. Sendo assim não serão aceitas
propostas onde as conexões VGA e DisplayPort onboard não estejam presentes.

Questionamento II
Em relação aos lotes 1, 2 e 3 edital exige:
A. Lote 01,02 e 03: “Deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product
Enviornmental Assessment Tool) nas categorias Silver ou Gold, comprovando
que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em
seu processo de fabricação”;
O portal EPEAT sofreu mudanças em suas políticas, inclusive que a partir de 29 de junho
de 2019, todos os produtos da categoria PC / Display (2009) (versão 1.0) foram
arquivados e não atendem mais aos requisitos de aquisição EPEAT. Com o arquivamento
destes, o portal EPEAT lançou sua mais nova versão (2.0) a qual pode ser consultada pelo
mesmo portal EPEAT (http://www.epeat.net) os equipamentos registrados. Nesta nova
versão conta com regras mais rígidas e alinhadas com as políticas nacionais de
preservação do meio ambiente. Como referência, a nova categoria Bronze possui um nível
de exigência superior à antiga categoria Gold. Ressaltamos ainda que os grandes
fabricantes do mercado estão atualizando seus equipamentos junto ao “instituto” EPEAT
e nem todos os equipamentos estão com categoria silver ou superior. Portanto, desta
forma, entendemos que será aceito comprovação de atendimento à normativa EPEAT em
sua nova versão “2.0” na categoria Bronze. Está correto nosso entendimento?”
Resposta: Sim está correto o entendimento. Porém será realizado a alteração da
especificação “Certificações” nos itens do Anexo I do Edital, alterando para apenas
EPEAT.

Questionamento III
No Anexo I, Item Desktop, está sendo solicitado: " 1x grupo de 3 entradas de áudio
compatíveis com som surround 5.1".
Para que seja possível a oferta de computadores de fabricantes como Dell, Lenovo, HP,
etc e para evitar o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos
equipamentos com 1 saída de áudio traseira, sem suporte a Surround 5.1. Nosso
entendimento está correto?
Resposta: Será realizado a alteração da especificação “Conexões” no item Desktop
do Anexo I do Edital. Alterando para:
“Conexões: Portas frontais: 2x Portas USB 3.0, 1x Conector para fones de ouvido e
microfone (UAJ) ou 2x Áudio (3,5mm). Portas traseiras: 4x portas USB 2.0, 1x
Gigabit Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 1x VGA, 1x DisplayPort e 1x grupo mínimo
de 2 portas de áudio ou 1x line out (3.5mm).”.

IMPORTANTE: Diante do exposto, torna-se necessário a retificação do edital,
sendo designada nova data para a realização do certame.
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