
 

 

 

A(o): Conselho Regional de Contabilidade do RJ 

Ref.: Edital nº:  001/2015 

 

A empresa Plataforma Computadores Ltda., CNPJ sob nº 

09.722.492/0001-01, sediada no município de Guarapuava, estado do Paraná, 

na Rua Domingos Caetano do Amaral, 128, bairro Batel, CEP: 85015-354 solicita 

a esta instituição esclarecimento referente a(o) Lote/Item nº 01 do edital em 

epígrafe. 

1) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das 

Especificações:, “...Processador: Intel Core I7, 8MB cache, velocidade do 

relógio de 3,4 Ghz...”, no que tange as marcas/fabricantes e características 

exclusivas de uma determinada marca do componente Processador exigida no 

edital, uma vez que a lei no 8.666/93 em seu artigo 15, parágrafo 7a inciso I, 

impede o direcionamento de marca de equipamentos nas licitações públicas, 

salvo com justificativa previamente estabelecida no edital, fato que não ocorre 

no edital 001/2015 , solicito esclarecer:  

a) Será aceito a oferta de processadores diferentes da marca 

informada no edital? 

b) Se sim, o critério de avaliação de comparação dos processadores 

será técnico (frequência, memória cache, número de núcleos) ou de 

desempenho (por meio de sites de benchmark por exemplo 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)? 

 

2) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das 

Especificações:, “...Disco Rígido: Mínimo de 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 

Gb/s Smart IV, 3,5”...”, no que tange as especificações da placa mãe, não foi 

solicitado nenhuma porta SATA de velocidade 6.0 Gb/s, solicito esclarecer: 

a) está correto o entendimento de que será aceita placa mãe que 

possua portas sata com velocidade de SATA II? 



 

 

b) se não for aceito, quantas portas de cada padrão são necessárias? 

(lembrando que a solicitação de SATA III aumenta consideravelmente o valor da 

placa mãe) 

 

3) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das 

Especificações:, “...portas PS2 para Mouse e Teclado...”, no que tange as 

especificações da placa mãe, atualmente existem placa mãe que possuem 

apenas uma, ou nenhuma, porta PS2, solicito esclarecer: 

a) Será aceito placas mãe que não possuam interface PS2? 

(lembrando que no edital 001/2015 tanto o mouse quanto o teclado são 

solicitados com interface USB)  

b) Se sim, será necessário a oferta de portas USB além das que já 

solicitadas no edital (4 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0)? 

 

3) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das 

Especificações:, “...4(quatro) portas USB 3.0...”, no que tange as 

especificações da placa mãe, atualmente existem placas mãe que possuem 4 

portas USB 3.0, 2 diretamente no painel traseiro e 2 por bracket expansor, 

solicito esclarecer: 

a) Será aceito placas mãe que possuam 4 portas USB 3.0, 2 

diretamente no painel traseiro e 2 disponibilizadas por bracket expansor?  

 

4) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das 

Especificações:, “...A parte dianteira do gabinete deverá ter 4(quatro) portas 

USB 2.0...”, no que tange as especificações solicitadas, diante da pouca 

disponibilidade de gabinetes que possuam 4 portas diretamente, solicito 

esclarecer: 

a) Será aceito computadores com 4 portas USB 2.0 frontais sendo  2 

portas USB 2.0 no gabinete e 2 portas USB 2.0 no leitor de cartões 3,5”?  

 

 



 

 

 

Salientamos a importância da resposta destes esclarecimentos, 

contribuindo para a completa interpretação do edital e a formulação da proposta 

de preços 

Atenciosamente; 

 

Guarapuava, 26 de fevereiro de 2015. 

 

Departamento de Licitações 


