COMUNICADO
Processo nº 45/2022
Pregão nº 19/2022
A Comissão Permanente de Licitações torna público aos eventuais interessados na licitação
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços sob nº 19/2022, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993,
para a “AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS”. Que após solicitação de esclarecimentos, fica consignado o
decidido.
1 - Referente ao item 2 - Smart TV 50 polegadas ANDROID, em diversos trechos da especificação técnica do item
é possível identificar nomenclaturas dos produtos da fabricante SONY. A citar; 4K X-Reality PRO ClearAudio+ Sforce front surround Motionflow xr 240 (60hz nativo)
Conforme amplamente divulgado pela mídia, a fabricante Sony saiu do Brasil no ano de 2021 e não existe
comercialização de seus televisores no Brasil desde então.
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/business/sony-confirma-que-vai-deixar-de-vender-tvs-e-cameras-no-brasil-eo-ps5/ Dito isso, entendemos que serão aceitos smart tvs das fabricantes Philips, Sasmung, LG, TCL e Philco que
possuem características e funcionalidades equivalentes. Está correto nosso entendimento?
R. Sim
2 - Considerando que o sistema operacional Android TV não é o único do mercado e ainda possui performance
infinitamente inferior à sistemas concorrentes, como exemplo: ROKU TV, TIZEN, WEBOS e SAPHI. Entendemos
que o item não está restrito apenas a modelos de equipamento com sistema operacional Android TV visto que os
demais sistemas são superiores e mais rápidos. Está correto nosso entendimento?
R. Sim
3 - Considerando a existência das tecnologias DLNA, Intel WiDi e Miracast onde se permite espelhar/transmitir
conteúdos para o smart tv sem uso de fios. Considerando que todo conteúdo de mídia atualmente é 100% digital e
consumido por meio de streaming, motivo pelo qual não se fabrica mais aparelhos blueray ou dvd-players.
Considerando que na necessidade de utilização de um sistema de som com mais potência, o que está disponível
na indústria atualmente são as soundbar e as mesmas se conectam ao smart tv por meio do bluetooth.
Considerando que diante de todo esse contexto de mercado as fabricantes optaram pela redução da quantidade
de interfaces HDMI nos smar tvs e padronizaram a fabricação com 3 interfaces HDMI, sendo que alguns modelos
possuem apenas 2 interfaces. Entendemos que a exigência de 4 interfaces HDMI se trata de um equívoco
causado pela utilização de televisores da Sony como referência e que serão aceitos smart tvs com 3 interfaces
HDMI para que o item não seja fracassado. Nosso entendimento está correto?
R. Sim

4 - Considerando que a potência em watts rms de 10w + 10w, totalizando 20w rms é uma característica de
televisores das marcas Sony, Samsung e LG e que a manutenção de tal exigência impede a oferta de
televisores das marcas AOC, PHILIPS, TCL, PHILCO e Panasonic. Considerando que os televisores da
Samsung e LG não são Android TV e a especificação do item limita a participação única e exclusivamente de
televisores da marca Sony. Considerando que a Sony não está mais no Brasil. Considerando que em nenhum
tipo de televisor é possível utilizar o volume acima do 75% pois o som distorce e a vibração gerada pelo alto
volume degrada fortemente a qualidade do som distorcendo o mesmo e impossibilitando a compreensão do
espectador do que está sendo executado na tela. Entendemos que também serão aceitas propostas com
televisores de que possuam potência de áudio de 8w + 8w rms, totalizando 16w rms ou a variação de 5% para
mais ou para menos conforme orientações dos órgãos de controle. Nosso entendimento está correto?
R. Sim
5 - Referente aos requisitos mínimos do equipamento televisor, destacamos a exigência de que o equipamento
possua

“2

Entradas

de

RF

(Terrestre/

Cabo)”.

Cabe esclarecer que considerando um cenário pratico de utilização de televisores que o usuário ao utilizar TV a
cabo não utiliza a TV aberta e vice-versa, substituíram à bastante tempo essas conexões pela Entrada RF do
tipo Combo onde a mesma suporta sinal de TV a Cabo e de TV aberta. Também foi considerado o fato de todos
os serviços de TV a cabo fornecerem seus set-top box que se conectam através da porta HDMI ao televisor,
tonando

a

porta

RF

dedicada

para

sinais

a

cabo

totalmente

inútil.

Considerando os fatos acima, entendemos que a oferta de equipamentos com entrada RF única do tipo combo
(TV Aberta/ Cabo) atende aos requisitos técnicos do edital. Nosso entendimento está correto?
R. Sim

Iperó, 06 de abril de 2022.
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