Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
ESCLARECIMENTOS 4 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2014.

Prezados,
Em atenção à solicitação de esclarecimento realizada em 17/10/2014 (sexta-feira),
abaixo transcrita, passo a responder pontualmente as indagações realizadas, com base
na resposta do gerente de TI.
1)
Processador Intel Core i5 3470S, com memória cache de 6 MB e clock que varia
entre 2.9 GHz até 3.6 GHz, de acordo com a necessidade do sistema.
Resposta: Sim o entendimento está correto. Este processador e todos os outros em
que a faixa máxima de clock atinja o mínimo exigido serão aceitos.
2)
Monitor de vídeo integrado ao equipamento de 20 polegadas com resolução de
1600x900.
Resposta: Não, as especificações de resolução do monitor são mínimas e são
atendidas por todos os fabricantes com monitores acima de 20" como exemplos os da
faixa de 23".

Atenciosamente,
Samantha Aguiar
Pregoeira
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
A xxxxxxxxxxxxxxxx , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
xxxxxxxxxxx, estabelecida no xxxx – Bairro xxxx – CEP xxxxxxxx – Brasília – DF, de acordo com
a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa
presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:
No Anexo II, Termos de Referência , está sendo solicitado:
1)Microcomputador baseado em processador com clock de no mínimo 3,60GHz, com memória
cachê L2 ou L3 de 06 Mbytes, operando a no mínimo 1600 Mhz;
2)Monitor de vídeo: Deverá possuir tamanho de no mínimo 20 polegadas; Com resolução de no
mínimo 1680 x 1050;
Não existe no mercado nenhum produto que atenda integralmente a especificação solicitada e a
manutenção destas exigências irá ocasionar o fracasso da disputa. Os processadores Intel Core
i5 possuem uma variação no seu clock de acordo com a necessidade do equipamento. No caso
do equipamento que pretendemos ofertar, o clock varia entre 2.9 GHz quando está sendo pouco
utilizado até 3.6 GHz quando o sistema está em plena carga, através de um recurso chamado de
Turbo Boost. Além disso, a resolução padrão para AIO de 20 polegadas é de 1600x900 e uma
consulta a fabricantes como Dell, Lenovo, HP, etc, pode comprovar esta informação.
Para evitar o fracasso da disputa por falta de opções e para adequar a especificação para o
padrão atual de mercado, entendemos que serão aceitos equipamentos com as características
abaixo:
1)Processador Intel Core i5 3470S, com memória cache de 6 MB e clock que varia entre 2.9 GHz
até 3.6 GHz, de acordo com a necessidade do sistema.
2)Monitor de vídeo integrado ao equipamento de 20 polegadas com resolução de 1600x900.
Nosso entendimento está correto?
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer
dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atenciosamente,”
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