
 

 

End: Rua Francisco Ferraro, 33 – Nazaré  – Salvador-Bahia – CEP: 40040-465 

Telefax: (71) 3322-0421/0425  

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

Ref.:  
 
Pregão Eletrônico nº 001/2018 
Processo n.º 026/2017 
 
Objeto: Aquisição de máquinas e materiais de informática para uso do Conselho Regional De Serviço 
Social da 5ª região, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, 
eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento. 
 
Apresento abaixo o pedido de questionamento apresentado tempestivamente por empresa na qualidade de 
licitante interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 001/2018. 

DOS PEDIDOS: 

Pergunta 01 – Peso máximo 1.760 gramas: 

A fim de trazer mais economia ao Órgão, Solicitamos a flexibilização da exigência de peso máximo de 
1.760kg, aceitando também equipamentos com peso de até 2 kg, assim, o Órgão não deixa de fora da 
disputa os principais fabricantes de Computadores e Notebooks Nacionais e  aumenta a concorrência do 
certame. Diante do exposto entendemos que será aceito equipamentos com peso máximo de até 2 kg. Nosso 
entendimento está correto? 

Pergunta 02 – Processador com clock speed de no mínimo 2.5Ghz e com memória cache L3 de no mínimo 
4MB 

Os processadores destinados para equipamentos móveis (notebook), da família Core i3 ou i5 da Intel 
possuem 3MB de memória cache, já a família Pentium possuem no máximo 2MB de cache. A exigência de 
4MB obriga o licitante a ofertar notebook com processador Intel Core I7 (único que possui 4MB). 
Entendemos que serão aceitos notebook possuindo no mínimo 3MB de cache. Está correto nosso 
entendimento? 

 DAS RESPOSTAS: 

Pergunta 01: Não, em consulta ao setor técnico, os mesmos esclareceram a necessidade de um equipamento 
mais leve em virtude da mobilidade de algumas funções desempenhadas no Conselho Regional de serviço Social.  
Pergunta 02: Não, em consulta ao setor técnico, os mesmos esclareceram que o intuito desta aquisição é 
justamente a melhoria dos equipamentos aqui existentes que possuem a configuração apontada por Vossa 
Senhoria. 
 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Diego Hortélio. 
Pregoeiro 
Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região - Bahia. 
E-mail: pregaoeletronico@cress-ba.org.br 
Contato: (71) 3322-0421 


