Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021
CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
21 de maio de 2021 10:53
Para: Felipe Garcia Dias <felipe.dias@teltex.com.br>
Cc: Matheus Duardes <matheus.duardes@teltex.com.br>, gabriel.duardes@teltex.com.br
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva
Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>
REF.: Pregão Eletrônico n.º 07/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em Sistemas de Videomonitoramento por Circuito Fechado de
Televisão – CFTV e Sistemas de Monitoramento por Alarme pertencentes à Empresa de Transportes e
Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS.
Prezado Sr. Felipe Garcia Dias, bom dia!
Segue resposta ao esclarecimento solicitado:
PERGUNTA: "Referente as especificações técnicas do Microcomputador da Estação de Monitoramento
constam no item 15.3.2 que o monitor de vídeo deverá possuir no mínimo, 01 (uma) interface de
entrada do sinal de vídeo, padrão DVI e outra, no padrão HDMI.
Referente ao termo “01 (uma) interface de entrada do sinal de vídeo, padrão DVI e outra, no padrão
HDMI” segue pergunta:
Sem que existam prejuízos as funções do monitor entendemos que devemos fornecer um monitor com
2 (duas) interfaces de vídeo, compatíveis com a placa de vídeo ofertada, ou seja se a placa possuir 1
saída DP e outra HDMI, entendemos que o monitor deve seguir esse mesmo padrão sem que haja
prejuízo. Está correto nosso entendimento? Caso negativo especificar".
RESPOSTA: Conforme informado pela área solicitante, o entendimento está correto.
Estamos à disposição.
Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta - GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sex., 21 de mai. de 2021 às 09:24, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu:
Prezados,
Acusamos recebimento.
Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta - GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em qui., 20 de mai. de 2021 às 17:39, Felipe Garcia Dias <felipe.dias@teltex.com.br> escreveu:
Boa tarde.

Assunto: Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO (RETIFICADO)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-024.974/21-68
Município de Belo Horizonte – MG
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS

A Teltex Tecnologia S/A, sob o CNPJ: 73.442.360/0005-40, vem através deste solicitar esclarecimentos ao
edital.

I)

Referente as especificações técnicas do Microcomputador da Estação de Monitoramento constam no item
15.3.2 que o monitor de vídeo deverá possuir no mínimo, 01 (uma) interface de entrada do sinal de vídeo,
padrão DVI e outra, no padrão HDMI.

Referente ao termo “01 (uma) interface de entrada do sinal de vídeo, padrão DVI e outra, no padrão HDMI”
segue pergunta:

Sem que existam prejuízos as funções do monitor entendemos que devemos fornecer um monitor com 2 (duas)
interfaces de vídeo, compatíveis com a placa de vídeo ofertada, ou seja se a placa possuir 1 saída DP e outra
HDMI, entendemos que o monitor deve seguir esse mesmo padrão sem que haja prejuízo. Está correto nosso
entendimento? Caso negativo especificar.

Favor confirmar recebimento.

Agradeço desde já.

Atenciosamente,

