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PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 111134343434/2016/2016/2016/2016    
PAE N. PAE N. PAE N. PAE N. 10.10.10.10.666655554444/2016/2016/2016/2016    
    
    
QUESTIONAMENTOQUESTIONAMENTOQUESTIONAMENTOQUESTIONAMENTOSSSS::::    
    
“Questionamento 1:Questionamento 1:Questionamento 1:Questionamento 1: 
 
No edital, anexo I, Item 3.2, especificação técnica do microcomputador é solicitado: 
 
‘3.2.7. Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCI ou PCIe (PCI Express) x1 livre, após 
a instalação de todos os dispositivos;’ 
 
Os equipamentos da DELL possuem na sua placa mãe o padrão PCIe X4 como Slot de 
expansão. 
 
O Slot PCIe-X4 suporta placas do formato X1 além de possibilitar a conexão de placas 
no formato X4. 
 
Entendemos que por não haver prejuízo na expansibilidade será aceito slot PCIe X4 em 
substituição ao slot PCIe X1. 
 
Está correto nosso entendimento? 
 
Questionamento 2:Questionamento 2:Questionamento 2:Questionamento 2:    
 
No edital, anexo I, Item 3.2, especificação técnica do microcomputador é solicitado: 
 
‘3.2.35. 1 (um) conector P2 para saída de áudio e 1 (um) conector P2 para entrada de 
linha ou microfone externo na parte traseira do gabinete; 
 
3.2.36. 1 (um) conector P2 para saída de áudio e 1 (um) conector P2 para entrada de 
microfone na parte frontal do gabinete;’ 
 
A DELL em seus equipamento utiliza a conexão P2 Combo, onde em uma única conexão 
é possível plugar um equipamento de áudio e o microfone, este conector é a evolução 
natural das portas solicitadas no edital. 
 
Entendemos que se ofertarmos equipamento com porta P2 Combo estaremos 
atendendo ao edital, está correto nosso entendimento?” 
 
    
RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTASSSS::::    
 
Prezada Senhor, 
 
Após consulta ao setor requisitante, foi-nos informado o que segue: 
 
"Relativamente ao questionamento 1, será aceito o slot PCIe X4slot PCIe X4slot PCIe X4slot PCIe X4; 
 
Quanto ao questionamento 2, será aceita conexão P2 ComboP2 ComboP2 ComboP2 Combo, desde que acompanhe 
os respectivos adaptadores para utilização dos conectores P2." 
 
Atenciosamente, 
 
Jailson Laurentino 
Coordenador de Julgamento de Licitações substituto 
 

 


