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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS  
 

Ao 1º (primeiro) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15h20, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa MICROSENS S.A. 
referente à licitação em epígrafe. 

 
 
 

QUESTIONAMENTOS: 
 
1. Para o item 1 do Lote 6 do objeto desta licitação é solicitado: “Tela: plana. Tamanho: 42 polegadas,”. Entendemos que este tamanho trata-se de um 
tamanho mínimo de tela e que também serão aceitos equipamentos com tamanho de tela superior a 42 polegadas (por exemplo 43” polegadas). Nosso 
entendimento está correto? 
1. Para o item 1 do Lote 6 do objeto da presente edital solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira 
como estão descritas, impedem que qualquer produto atualmente no mercado, das fabricantes líderes do mercado mundial (LG, Samsung, Philco, 
Philips, entre outras), possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta características similares ou superiores ao solicitado: 

  
Solicitado no Edital Proposta de alteração 

Conexões: USB (mín. de 2 conexões), Conexões: USB (mín. de 1 conexão), 

2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo). 1 Entrada de RF (Terrestre/Cabo). 

 
 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 
 
1.  Com relação ao tamanho das polegadas, serão aceitos tamanhos iguais ou superiores ao tamanho 42" buscando atender os padrões das fabricantes. 
1.  Com relação às quantidades das conexões, analisamos as marcas e os modelos disponíveis no mercado no momento e com a intenção de 
ampliar a participação das fabricantes líderes do mercado, o descritivo será ajustado para o seguinte: 
SMART TV LED 42", Tela: plana. Tamanho: 42 polegadas ou superior, Tipo de tela: LED, Formato: widescreen 16:9, alta definição: Full HD, Resolução 
da imagem: 1920x1080 Pixel, Brilho: Acima de 350 cd/m2, Contraste: 2000000:1. Frequência: mínima de 60 Hz, Tecnologia: Conversor Digital 
Integrados, Sistema de cor: NTSC, PAL-M E SECAM. Sistema de som: Dolby Digital, Estéreo, Potência de saída: Mínimo de 20 W (10 W + 10 W), 
Funções: Closed Caption, Controle Remoto, Mudo, On/Off Timer, Relógio, SAP, Sleep, Voltagem: Bivolt, Conectividade: mín. de 2 entradas HDMI, 
Conexões: USB (mín. de 1 conexão), 1 Ethernet (LAN) mínimo de 1 Entrada de RF (Terrestre/Cabo). Acessórios: O aparelho deve vir acompanhado de 
controle remoto e manual de instruções. Certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B. Garantia mínima de um ano a partir 
da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
 
A Equipe providenciará as mudanças necessárias no descritivo, procedendo à republicação do edital. 
 
Com relação à Impugnação interposta por esta empresa por e-mail às 15h21min do dia de hoje, a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de 
Licitações – Pregão Eletrônico, entende não ser a mesma pertinente, pois este esclarecimento está sendo respondido em tempo hábil. 
 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público. 
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