
 

Senhoras(es), 

Comunicamos que fica adiada a sessão pública referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
48/2015 para o dia 23/11/2015, às 09h30m, em decorrência do questionamento de empresa 
interessada em participar do Pregão. 

01 - QUESTIONAMENTO 

 No termo de referência, é exigido NO ITEM: 

2.10 - Portas USB:  

2.10.1 - No mínimo 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior; 

2.10.2 - No mínimo 4 (quatro) portas USB 2.0 ou superior;  

2.10.3 - No mínimo 2 (duas) portas USB localizadas na parte frontal ou lateral do 
equipamento; 

 Todo equipamento do tipo All-In-One possui no máximo 06(seis) portas USB sendo 
posicionadas na lateral e traseira do equipamento, Entendemos que se for ofertado 
equipamentos que possuam seis portas USB sendo 02(duas) na Lateral do equipamento e 
04(quatro) na parte traseira do equipamento, estaremos atendendo ao edital. Está correto 
nosso entendimento? 

 RESPOSTA: 

O entendimento está correto sim, desde que atendidos os requisitos das taxas de 
transferências, no mínimo 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior e no mínimo 4 (quatro) portas 
USB 2.0 ou superior. 

 

02 - QUESTIONAMENTO 

 No termo de referência, é exigido NO ITEM: 

2.1 - Portas USB: 

1.1.1 - Velocidade real(Clock interno) de 3,5 GHz ou superior; 

 Os processadores disponível possuem clock real de 3.1 GHz para o I3-4160T 4MB 
Cache e 3.0 Ghz para o I5-4590T 6 MB de cache, acreditamos que ao apresentar proposta 
para o processador de 3.1 Ghz de clock real estaremos atendendo ao edital. Está correto 
nosso entendimento? 



 
RESPOSTA: O entendimento está correto. O ítem 2.1, do edital, anexo I, termo de referência, 
abaixo, ao qual se refere ao processador deverá atender aos requisitos: 
 
2.1. Processador:  
1.1.1. Velocidade real (clock interno) de 3,1 GHz ou superior; ERRATA 

1.1.2. Dois ou mais núcleos físicos;  

1.1.3. Cache nível 3 de 3 MB ou superior;  

1.1.4. Suporte a conjunto de instruções 64bits;  

1.1.5. Com cooler original do mesmo fabricante do processador (certificado pelo fabricante do 
processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de 
ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os 
periféricos em perfeito funcionamento;  

1.1.6. Processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado 
deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a 
publicação do Edital.  
 
Temos como exemplo, um modelo do fabricante HP, ao qual se enquadra nos requisitos acima: 

http://www.hp.com/united-states/campaigns/new-style-
it/assets/proone400aio_nontouch.pdf 
 


