
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

 

 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 077/2020 

Nobre licitante, 

Em atenção ao e-mail recebido : quinta-feira, 23 de julho de 2020 11:55, que informam dúvidas sobre 
condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos 
a responder: 

 
Pergunta:  
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 39 está sendo solicitado: 
 
ESCLARECIMENTO 01 
...monitor tela de 20 ou superior wide screen wled anti reflexo, resolução mínima de 1600x900, 
proporção 16 9brilho de 250 cd 
 
Os fabricantes de monitores costumam padronizar o tamanho de tela em 19,5”, 21,5” e 23 ou 23,6”. 
Logo, entendemos que se ofertarmos um monitor cujo modelo faça referência a um monitor de 20 
polegadas porém o tamanho de tela real seja de 19,5 polegadas, estaremos atendendo as exigências 
do edital por estarmos ofertando um produto padrão de mercado. Esta correto nosso entendimento? 
 
ESCLARECIMENTO 02 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 40: 
...monitor philips 23 6 243v5qhab led ips fhd 1920x1080  
Entendemos que quando utilizado no termo de referência do edital marca e modelo de um produto, 
na verdade está sendo descrito apenas como referência, não obrigatoriamente tendo que ser 
fornecido este produto em específico mas sim um similar ou superior ao solicitado. Logo, se 
ofertarmos um monitor com as mesmas características solicitadas no edital porém de outro fabricante, 
estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso entendimento? 
 
Aguardamos vossa resposta aos nossos questionamentos em tempo para participarmos do certame  
 
Resposta: Caro Sr. Licitante; respondendo ao seu questionamento, informo que: 
ESCLARECIMENTO 01 
Houve alteração na tela do monitor, alterando para 19,5 polegadas; 
Por favor averiguar 2º Adendo modificador.   
 
ESCLARECIMENTO 02 
Sim, vosso entendimento está correto. 
Por favor averiguar 2º Adendo modificador.  
 
Comunicamos que em virtude de tal alteração impactar na formulação das propostas, A DATA PARA 
A DISPUTA FOI ALTERADA PARA DIA 17/08/2020 às 07:30 Permanecendo  o local de disputa 
inalterado. 
 

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
*Adriano Conceição de paula 

Pregoeiro 
*Original assinado nos autos do processo 


