
PERGUNTAS RESPOSTAS
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Para o objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas características técnicas, pois 
da maneira como estão descritas, somente equipamentos descontinuados da fabricante LG atende integralmente 
ao edital. Isto impede que qualquer produto atualmente no mercado, das fabricantes líderes do mercado mundial 
(Samsung, Christie, Philips, e, inclusive, LG), possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta 
características similares ou superiores ao equipamento de referência (LG 47WV50BS). Desta forma, visando 
adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e 
promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:

Solicitado no Edital
1. Objeto: 1.1 Aquisição de Monitor para Vídeo Wall Positivo 47 Polegadas, via Ata de Registro de Preços, 
conforme condições e exigências estabelecidas neste documento.
 Proposta de alteração
1. Objeto: 1.1 Aquisição de Monitor para Vídeo Wall 47 a 49 Polegadas, via Ata de Registro de Preços, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste documento.

Solicitado no Edital
2. Especificações Técnicas: CÓDIGO SOBR-005268 T-10 MONITOR LCD VIDEO WALL LED 47 POL BORDA 4,9MM 
WIDE FULL HD LG 47WV50BS C/CONTROLE REMOTO
  Proposta de alteração
2. Especificações Técnicas: CÓDIGO SOBR-005268 T-10 MONITOR LCD VIDEO WALL LED 47 a 49 POL BORDA ATÉ 
4,9MM WIDE FULL HD LG 47WV50BS OU 49VL5B C/CONTROLE REMOTO

Como sabemos, um videowall é um conjunto de monitores onde é criada uma matriz para 
apresentação de imagens como se fosse uma única TV. Todos os monitores do videowall devem possuir 
a mesma dimensão. Os monitores especificados no edital são para manutenção de videowalls de 47 pol 
instalados no nosso cliente. Logo a solicitação pleiteada acima é improcedente.
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Para o objeto desta licitação, é solicitado: “4.4 Embalagem: (...) 4.4.2 Cada volume deverá ser identificado 
externamente com o número da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de envio, em etiqueta adesiva com texto em 
fonte Arial 110. O não atendimento das especificações de “Embalagem” poderá gerar recusa no recebimento do 
material.”. Entretanto, não são informados detalhes sobre as etiquetas de identificação. Desta forma, visando 
atender da melhor maneira possível as especificações do edital, questiona-se:
2.1.        Quais as dimensões das etiquetas de identificação?
2.2.        Qual a cor das etiquetas de identificação?
2.3.        Solicitamos, se possível, um modelo ilustrativo de referência.

 A etiqueta a ser colada em cada volume, deve ter tamanho suficiente a fim de conter as informações 
da Ordem de Compra (OC) e Nota Fiscal (NF) na fonte Arial, tamanho 110, conforme item 4.4 do Anexo 
I. As informações serão dispostas em 2 linhas distintas e sem quebra.

Preferencialmente, deve-se utilizar cores onde haja alto contraste, para melhor visualização. 

Por exemplo: Fundo Branco e caracteres em preto.
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O modelo citado não é mais fabricado pela LG (fora de linha de produção), portanto não é possível sua aquisição e 
também não há mais suporte para esse modelo.
Sugerimos o modelo atual como alternativa visando aumentar a competitividade e evitar o fracasso desse 
processo licitatório.
Portanto, solicitamos que seja aceito o fornecimento do atual modelo substituto (LG 49VL5B).  

Favor observar o item 9 do Anexo I - Projeto básico.
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Entendemos que poderão  ser ofertados outros modelos de monitores LCD VIDEO WALL, desde que  sejam da 
mesma marca/fabricante, e com características compatíveis ou  superiores ao modelo referenciado no ANEXO I do  
edital. Nosso entendimento está correto ? O monitor, objeto do referido edital, é para manutenção dos sistemas de videowall instalados no 

cliente, sendo assim qualquer que seja o modelo ofertado, deverá atender tecnicamente, no mínimo, a 
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Caso o monitor  descrito/especificado esteja com sua produção descontinuada pelo  fabricante, entendemos que 
poderá ser fornecido o modelo substituto,  desde que possuam as especificações compatíveis ou superiores  ao 
modelo referenciado no ANEXO I do edital. Está correto nosso  entendimento ?

cliente, sendo assim qualquer que seja o modelo ofertado, deverá atender tecnicamente, no mínimo, a 
todas as especificações do modelo referência (LG - 47WV50BS). No tocante a parte mecânica, deve 
possuir também as mesmas dimensões, inclusive dimensões de borda, e também as mesmas 
dimensões e espaçamento para as fixações mecânicas posteriores, uma vez que será instalado em um 
videowall que já se encontra em funcionamento no cliente.
A recomendação é para que, por ocasião da proposta comercial, seja informado qual o monitor 
ofertado incluindo especificações detalhadas tanto eletrônicas, como mecânicas  do modelo proposto.


