MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 2
Referência: Pregão Eletrônico n. 47/2013
Data: 29/7/2013
Objeto: Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho do tipo Desktop, com garantia.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 47/2013
ESCLARECIMENTO 2
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 47/2013, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta 1
No ANEXO I do Edital – ITENS 03 e 04, subitem 37, são exigidos gabinetes horizontais que possam ser
utilizados na vertical com os devidos suportes. Os gabinetes do tipo Convertible Mini Tower, que possuem
posicionamento vertical, podendo ser utilizados na horizontal – possuindo as duas posições, conforme
exigido no edital – serão aceitos pela ANEEL?
Resposta 1
Sim. Serão aceitos gabinetes do tipo Convertible Mini Tower, uma vez que atendem à especificação do
Edital de permitir a utilização tanto na posição horizontal como na vertical.

Pergunta 2
No ANEXO VII do Edital – Procedimento para execução do Sysmark 2007 Preview – são detalhados os
passos para que o Sysmark seja rodado, no entanto, nos itens 3.8 e 3.9 são informadas as resoluções
desejadas para que o teste seja rodado, que são respectivamente 1440x900 (ITENS 1 a 3) e 2560x1600
(ITEM 4), porém, para os ITENS 1 a 3 é exigido monitor de 20” com resolução de 1600x900 e para o ITEM
4 é exigido monitor de 23” com resolução de 1920x1080. Dessa forma, as resoluções exigidas para o teste
de desempenho é incompatível com as resoluções dos monitores solicitados. Entendemos que devemos
realizar os testes nas mesmas resoluções dos monitores, sendo 1600x900 para os ITENS 1 a 3 e
1920x1080 para o ITEM 4. Nosso entendimento está correto?
Resposta 2
O entendimento também está correto, uma vez que os valores colocados são apenas para referência com
base no padrão de mercado. Esclarecemos que a disposição da proporção do widescreen pode variar de
monitor para monitor, alterando a resolução nativa na qual os testes devem ser executados. Caso o
monitor ofertado tenha como resolução nativa os valores indicados, serão nesses valores que os testes
serão executados.
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