
NOTA DE ESCLARECIMENTO E AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO CRN9 N.º 00002/2019      

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática  

 

A pregoeira informa que, diante das alterações descritas nesta nota, a data de abertura 

do Pregão CRN9 nº 00002/2019 será alterada. 

 
Nova Data Da Sessão: 10/02/2020 
Horário: 10:00h 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 
O Edital e seus Anexos – já com as devidas retificações – estão disponíveis na internet, 
no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e no 
site do CRN9 http://crn9.org.br/licitacoes/ 
 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

A Pregoeira esclarece aos interessados que, feita análise pelo setor responsável pela 

especificação técnica do Termo de Referência, as conclusões são as que seguem: 

Questionamento 1 – Prazo de Garantia do Scanner (item 1) 
Há divergência no prazo de garantia solicitado na descrição do Item 1 – Scanner (garantia de 1 ano) e no 
item 6.18 do Temo de Referência (garantia de 60 meses). Qual prazo de garantia deve ser considerado? 
Resposta: Esclarecemos que o item 6 do Termo de Referência intitulado “GARANTIA DOS 
EQUIPAMENTOS” dispõe em seu caput: “Conforme especificação do objeto, os itens 7 – computador All 
In One, item 8 – Notebook (ultrabook) e Item 9 – Desktop/Microcomputador deverão oferecer garantia 
do fornecedor conforme descrito abaixo.” 
Desta forma, ressaltamos que as especificações de garantia do item 6 do Termo de Referência são 
exclusivas para os itens 7, 8 e 9 e assim todo o item 6, inclusive o item 6.18, não devem ser aplicados ao 
item 1 (Scanner). 
 

Questionamento 2 – Configurações do Scanner (item 1) - Interface 
O Termo de Referência solicita: “Interface por display TouchScreen colorido TFT” é possível ampliar esta 
configuração para aceitação de “Interface por LCD TouchScreen ou com comando através de botões.”? 
Resposta: Por considerar que não haverá prejuízo para o CRN9, será aceita para o Item 1 – Scanner, 
quanto à configuração de interface: “Interface por display TFT ou LCD TouchScreen ou com comando 
através de botões.” 
 

Questionamento 3 – Configurações do Scanner - Dimensões 
No Termo de Referência consta que as dimensões do Scanner deverão ser “Até 306 mm x 258 mm x 
250mm”. Considerando que os scanners disponíveis no mercado possuem dimensões semelhantes, com 
diferenças de poucos centímetros, podemos oferecer produto com dimensões aproximadas àquelas 
previstas no Termo de Referência? 
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Resposta: Serão aceitas dimensões aproximadas às previstas no Termo de Referência. Esclarecemos que 
os scanners serão utilizados em estação de trabalho, assim equipamentos que possuam dimensões 
muito acima das previstas no Termo de Referência não atenderão às necessidades do CRN9. 
 

Questionamento 4 – Configurações do Scanner - Diretório  
No Termo de Referência consta exigência de “Serviço de Diretório Compatível com Active Directory ou 
LDAP”. Acreditamos que o recurso não será utilizado visto que as especificações determinam scanner 
departamental ou seja, de menor porte. É possível desconsiderar esta exigência? 
Resposta: A exigência será retirada do Termo de Referência 
 

Questionamento 5 – Configurações do Scanner - Rede 
O Termo de Referência apresenta a exigência de rede Ethernet 10/100/1000 MB, entretanto a maioria 
dos scanners com funcionalidade em rede, com este porte, são Ethernet 10/100. É possível fornecer 
equipamento com conexão em rede Ethernet 10/100? 
Resposta: Entendemos que a supressão desta exigência acarretará em déficit técnico e queda de 
desempenho, desta forma, reiteramos o conteúdo do Termo de Referência quanto a esta especificação 
e informamos que não serão aceitos equipamentos com conexão ethernet inferior à solicitada, como a 
conexão 10/100.  
 

 

Desta forma, o Termo de Referência passa a ter a seguinte redação: 

O texto no Ponto 4 do Termo de Referência, Item 1 – Scanner, Característica – Interface, passa a ser:  
“Interface por display TFT ou LCD TouchScreen ou com comando através de botões.” 
 

O texto no Ponto 4 do Termo de Referência, Item 1 – Scanner, Característica – Dimensões, passa a ser:  
“Aproximada de 306mm X 258mm X 250mm – até 6Kg”  
*Os scanners serão utilizados em estação de trabalho, assim deverão aproximar-se, ao máximo, das 
dimensões sugeridas pois, dimensões muito além das sugeridas não atenderão às necessidades do 
CRN9.” 
 

O texto no Ponto 4 do Termo de Referência, Item 1 – Scanner, Característica – Serviço de Diretório será 
suprimido do Termo de Referência.  

 

 

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2020 

 

Atenciosamente, 

 

Vania Godinho 

Pregoeira CRN9 
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