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Questionamento 1: 
Referente ao subitem “a”, do item 3.2.7. MONITOR, é solicitado:” a) Com tecnologia IPS de no mínimo 
14 (quatorze) Polegadas;” 
  
Contudo, o termo “IPS” (In-plane switching) é uma marca comercial exclusiva e patenteada pela LG 
Corporation na qual possui os direitos de utilização sobre a mesma, vide link 
https://trademarks.justia.com/790/91/ips-79091568.html , que é disponibilizado pelo site "Justia 
Trademarks", um dos maiores bancos de dados online de casos jurídicos especializado em 
recuperação de informações jurídicas. E por questões de contrato a fabricante Dell deixou de utilizar 
esse termo em certos tipos de equipamento. 
  
O equipamento ofertado por nós, possui a tela do tipo “WVA” (Wide Viewing Angle), que é 
similar/equivalente a tela do “IPS” (In-plane switching) solicitada no Edital, em conformidade com o 
subitem “a” descrito acima.  
  
Tanto a tela do tipo “IPS” quanto telas do tipo “WVA” possuem alinhamento horizontal dos cristais 
líquidos e não distorcem as cores ou o contraste em diferentes ângulos de visão. 
  
Com isso, com objetivo de aumentar a competitividade no certame, permitindo a participação de uma 
maior variedade de modelos de equipamentos, entendemos que ao ofertar equipamentos Dell 
configurado como monitor de tecnologia do tipo “WVA” estaríamos atendendo ao edital. Está correto 
o nosso entendimento? 
  
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
Questionamento 2: 
Referente ao item 3.2.10.2, é solicitado:” 3.2.10.2. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido / 
alto-falante estéreo;” 
Entendemos que ao ofertar equipamento configurado com a porta do tipo combo, no qual fornece 
microfone/fone de ouvido em uma única porta, estaríamos atendendo ao edital. Visto que esta 
tecnologia está presente em todos os equipamentos disponíveis no mercado. Está correto o nosso 
entendimento? 
  
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
Questionamento 3: 
Referente ao item 3.2.22. GARANTIA, é solicitado:” 3.2.22.5.O prazo para atendimento e solução dos 
chamados técnicos deverá ser de até 96 horas a partir da abertura do chamado, que considerará 
para todos os fins, o contato feito através de meio disponibilizado para tal, com a CONTRATADA” 
Entendemos que as 96 horas informadas serão consideradas como sendo “horas úteis”, visto que o 
horário de atendimento, informado no item 3.2.22.4, para os chamados serão atendidos das 8:00h às 
18:00h, de segunda-feira a sexta-feira, excluindo os fins de semana e feriados. Está correto o nosso 
entendimento? 
  
Resposta: Não, o entendimento não está correto. O prazo é de 96 horas contadas a partir do 
momento de abertura do chamado. 
 
 
 

https://trademarks.justia.com/790/91/ips-79091568.html


Questionamento 4: 
Em relação ao item 3.2.22. GARANTIA, considerando que os licenciantes de software e sistema 
operacionais existentes atualmente no mercado não disponibilizam tempo de solução para falhas e 
uma vez que falhas neste contexto podem exigir o desenvolvimento de um patch, entendemos que o 
tempo de solução solicitado no edital se refere apenas ao reparo do hardware. Está correto o nosso 
entendimento? 
  
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
Questionamento 5: 
Em relação ao item 3.2.22. GARANTIA, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, 
entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado 
pela contratante, no qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante, com o próprio usuário 
ou com ferramenta de diagnóstico do fabricante se identificará o problema do equipamento. Caso 
seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado 
imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 
  
Resposta: Não, o entendimento não está correto. A equipe de TI da CONTRATANTE entrará 
em contato através de contato telefônico (0800), para abertura de chamado de assistência 
técnica, após ter sido identificado um problema no equipamento, entretanto não será 
corresponsável por execução de diagnósticos, de bateria de testes ou pela investigação de 
causa do problema. 
 
 
Questionamento 6: 
Em relação ao item 3.2.22. GARANTIA, entendemos que o atendimento no local é para fins apenas 
de reparo, não contemplando diagnostico de problema, o qual será feito via 0800, sendo que o 
atendimento no local deverá ser realizado em dias uteis em horário comercial, nosso entendimento 
está correto? 
  
Resposta: Não, o entendimento não está correto. A equipe de TI da CONTRATANTE entrará 
em contato através de contato telefônico (0800), para abertura de chamado de assistência 
técnica, após ter sido identificado um problema no equipamento, entretanto não será 
corresponsável por execução de diagnósticos, de baterias de testes ou pela investigação de 
causa do problema. 
  
 


