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Flavia Estefânia Borges Tegoshi - Re: PREGÃO ELETRÔNICO – ESMPU Nº 02/2019 Processo 0.01.000.1.006051/2018-14 / ESCLARECIMENTOS
De:

Flavia Estefânia Borges Tegoshi

Para:

comercial@pleimec.com.br

Data:

06/02/2019 17:32

Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO – ESMPU Nº 02/2019 - Processo 0.01.000.1.006051/2018-14 /
ESCLARECIMENTOS

Prezados,
De acordo com a equipe técnica da ESMPU, segue resposta ao questionamento:

A saída primária DVI-I em tela está sendo exigida no equipamento assim como a
saída secundária, conector HDMI ( item 6.2.21.1. - 1(um) conector soquete fêmea padrão
HDMI, conforme especificação HDMI Type A versão 1.2 ou superior;), sendo que ao se
fornecer esta saída DVI-I deverá vir acompanhada de conversor que permita a
associação desta junto ao RCA/P2 de saída de aúdio convertendo tudo para
HDMI afim de permitir a flexibilidade de transmitir tanto para monitores legados da
Escola ou nos televisores/monitores a serem adquiridos neste certame.
Att,

Flávia Tegoshi
Escola Superior do MPU
Tel: 3313-5311
Fax: 3313-5308

>>> Carine Firmiano <comercial@pleimec.com.br> 06/02/2019 12:25 >>>
Prezados, bom dia.
A Pleimec Solution – Comercio de Equipamentos Tecnológicos Ltda, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.456.941/0001-09, com sede na Rua Marcos Macedo, 1333 – sala 1906, na
cidade de Fortaleza, estado do Ceará, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de
solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição
contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

1. O referido edital, 1.2. ITEM 1 – TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA
Servimo-nos do presente expediente para solicitar que seja esclarecido, em linguagem objetiva, o que
segue:
" 6.2.19.1. 1 (um) conector padrão DVI-I, conforme especificação WWDG, revisão 1.0. Quando atendido
este item com esta opção, deverá ser fornecido adaptador para conexão DVI-D para HDMI, objetivando
conjugar os sinais de áudio e vídeo."
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Assim sendo, servimo-nos do presente expediente para solicitar que seja esclarecido, em linguagem
objetiva, o que segue:
Sabendo que é de total interesse do órgão uma maior concorrência, desde que não seja prejudicado a
qualidade e capacidade da solução ofertada. Entendemos que será aceito o fornecimento de equipamento
com conector HDMI por padrão, uma vez que desta forma não seria necessário a inclusão de adaptadores
de sinais. Está correto nosso entendimento?
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
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