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PARECER TÉCNICO 
 

PARECER TÉCNICO ÀS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS 

ARENA INFORMÁTICA LTDA 

ADILSON ANTÔNIO DE MORAES JÚNIOR – ME 

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA 
 

Em atendimento à solicitação da CPL – Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 

Pará de Minas, que indica a necessidade conforme disposto no Ato Convocatório de Processo Licitatório nº. 

30/2017, Pregão Presencial nº. 21/2017, com todos os  itens já contemplados e analisados no Parecer Técnico 

nº. OFF/CMPM/TV&SM-01/2017 de 13 de dezembro de 2017, cabe ainda esclarecer que as Especificações 

Técnicas contidas em Edital no Termo de Referência do Anexo I são tidas como exigências referenciadas e não 

como quesitos na exatidão absoluta, sob pena de ocorrência do intransigente direcionamento para quaisquer 

marcas ou produtos. Sendo assim, numa especificação técnica para aquisição de qualquer produto ou serviço 

em conformidade com os parâmetros preconizados pela legislação pertinente, a descrição referenciada que 

elenca as condições essenciais e definem as características daquele produto ou serviço a ser adquirido, passa 

por algumas exigências imprescindíveis à sua respectiva identificação, enquanto que outras exigências, de 

caráter secundário, decorrem em especificações diversas passíveis de aceitação, desde que não interfiram 

naquelas especificações primeiras intrínsecas e indissolúveis do produto ou serviço. Portanto, resta aclarar que: 

 

 

No Item 1 podem ser consideradas especificações técnicas essenciais à aquisição do produto para o uso 

específico da CMPM, quais sejam: 

 

Smart TV, Plana, não inferior a 40 polegadas, não superior a 43 polegadas, Ultra HD 4K, Acesso à internet, 

HDR, Conversor Digital Integrado, Entrada HDMI, Lan (Rede), USB, Processador Quad Core e Wi-Fi. 

 

E, no Item 1 podem ser consideradas especificações técnicas secundárias à aquisição do produto, 

considerando o uso na CMPM, o seguinte: 

 

Sistema Operacional Tizen, Conect Share, Controle com comando de Voz, Controle com função mouse, 

Controle por smartphone, Função Replay, Grava programação, Picture in Picture, Tela Nano Cristal ou 

Led (se LED ser Full HD), Frequência de 240 Hz. 

 

 

 

Já no Item 2 podem ser consideradas especificações técnicas essenciais à aquisição do produto, para o uso 

específico da CMPM, as seguintes: 

 

Smart TV, Plana, 75 polegadas, Ultra HD 4K, Sistema Operacional Tizen, Acesso à internet, Conect Share, 

Função Replay, Grava programação, HDR, Conversor Digital Integrado, Frequência de 240 Hz, Entrada 

HDMI, Lan (Rede), USB, Processador Quad Core e Wi-Fi. 
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Enquanto que no Item 2, podem ser consideradas especificações técnicas secundárias à aquisição do 

produto, sempre considerando o uso na CMPM, o seguinte: 

 

Controle com comando de Voz, Controle com função mouse, Controle por smartphone, Picture in Picture 

e Tela Nano Cristal ou LED (se LED ser Full HD). 

 

 

 

No Item 3, podem ser consideradas especificações técnicas essenciais à aquisição do produto: 

 

Suporte articulado para Smart TV de 32” a 75”. Equipado com o sistema “que” permite inclinar o display 

sem o uso de ferramentas. Acompanha organizador de cabos e fios que permite prender os mesmos no corpo 

do produto. Foi desenhado para fazer o movimento de articulação centralizado, ou seja, a TV fica sempre 

centralizada com o local da instalação. Recuado a TV fica 9,0 cm da parede e esticado 67,0 cm, Capacidade 

de Carga de 50 Kg (poderá ser admitida Capacidade de Carga de até 45 Kg, já que mais pesada nesta 

aquisição possui menos de 40 Kg). Fabricado em aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta 

resistência. Com VESA máximo de (600x400) mm. DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE / TETO (cm): 9,0; 

DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE / TETO (cm): 67,0; INCLINAÇÃO: Até 15º; ARTICULAÇÃO / 

ROTAÇÃO: 180º. Amostra deste produto. Grifo deste assessor. 

 

Podem ser consideradas no Item 3, especificações técnicas secundárias à aquisição do produto: 

 

Sistema One Touch. Permite girar uma TV até 52” 90° em relação com a parede. 

 

 

 

Por fim, no Item 4 todas as especificações técnicas são consideradas essenciais à aquisição do produto, aqui 

preciosamente replicadas: 

 

Base para microfone de mesa da marca Shure Gooseneck CVG18 -B/C possui entrada XLR angulada e uma 

terminação de cabo de 12 pés em um conector de saída XLR. Deverá ser na cor preta. Amostra deste 

produto. 

 

 

Reiterando o que ficou afirmado no Parecer Técnico nº. OFF/CMPM/TV&SM-01/2017, urge repetir 

que: “As demais avarias detectadas entre as propostas comerciais das licitantes em face do Edital são 

passíveis de aceitação, com algumas variações aquém do exigido e outras funções de uso customizadas que 

estão além do que foi exigido, aperfeiçoando-se o uso dos respectivos produtos.” 

Firmado este em aferição da verdade, objetivando qualidade para a Câmara Municipal, e aos 

assentamentos da Câmara Municipal de Pará de Minas, reportando a resguardar as informações retro 

prestadas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Osvaldo Fonseca 
arquitetura engenharia artes 
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