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À PUBLITEK TI TECONOLOGIA LTDA 
 
 
 
Prezado Senhor, 

A Diretora da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Simão, 
mediante o departamento de tecnologia de informação da Prefeitura Municipal 
de São Simão TI, em resposta ao Licitante PUBLITEK TI TECONOLOGIA LTDA, 
vem a termo esclarecer quanto as colocações direcionadas à esta comissão no 
dia 24 de outubro de 2022. 
 
 
1- Em análise ao edital 050/2022 referente as portas de conexão PS2 solicitadas 
nos microcomputadores item 1.E de conhecimento geral que grandes fabricantes 
como DELL, LENOVO e HP, não comercializam computadores com portas PS2 
devido a esta tecnologia estar defasada. Sendo assim, eles fabricam modelos 
com portas USB. Está certo o entendimento que ao ofertar computadores com 
portas USB estaremos atendendo os requisitos do item? 
 
Resposta: 
As portas PS2, são uma tecnologia defasada, porém não está 
descontinuada. Como ainda existem fabricante atuais, inclusive nacional 
que ainda adotam essa tecnologia, em sua linha de produtos, não 
consideramos, como um pré-requisito opcional. 
Para nós, que ainda temos alguns periféricos que usam essas portas, e 
ainda saliento que devido alguns prédios terem problemas de rede elétrica, 
onde teclados e mouses USB apresentam mau funcionamento devido falta 
de aterramento, a conexão PS2, não apresenta ser suscetível à esses 
problemas. 
 
2- No desktop item 8, está certo o entendimento ao ofertar adaptadores de vídeo 
com o objetivo de atender as demandas por portas HDMI, Display Port e VGA 
atenderemos a especificação do edital? 
 
Resposta: 
O equipamento deverá fornecer no mínimo duas conexões de vídeo, 
simultâneas, dentre os padrões solicitados. 
"Saídas VGA = porta HDMI e RGB (D-SUB) e DP Display Port, Suporte de 
telas simultâneas no mínimo = 2" 
 
3- Quais os itens devem conter garantia onsite? 
 
Resposta:  
Somente para computadores e notebooks 
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São Simão, 25 de outubro de 2022 
 
 

Gracielle Souza Pereira 
Diretor da CPL 

 


