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PREGÃO ELETRÔNICO 003/2015 - PROCESSO Nº 358/15 

ESCLARECIMENTOS II – 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL – CRA/RS, autarquia federal, 

dotada de personalidade jurídica de direito público, regulamentado pela Lei 4769/65 e Decreto 6934/67, com 

sede na rua Marcilio Dias nº 1030, em Porto Alegre/RS, torna público a todos os interessados os 

esclarecimentos do edital de licitação – Pregão Eletrônico nº 003/2015, solicitado pelas empresas Athenas 

Automação e PSWS Soluções em Informática. 

 

Questionamentos:  

7.3. MEMÓRIA PRINCIPAL • Mínimo de 2 (dois) pentes de 2GB de memória instalada, totalizando 4GB ou 

superior instalado e velocidade não inferior 1300MHZ. Consultamos se estaremos atendendo ao Edital ofertando 

um pente de 4 Gb, que é o padrão de mercado. 

Resposta: Estará atendendo ao edital todo o equipamento que possuir no mínimo 4Gb de memoria ( 

independente de possuir um único pente). 

7.7. PERIFÉRICOS EXTERNOS •Teclado padrão ABNT e mouse óptico com 2 botões e 1 de rolagem, na cor 

preta. Pretendemos  ofertar teclado e o mouse wireless, como o Edital não possui restrição ou especificação à 

respeito, entendemos que ofertando Teclado e mouse estaremos atendendo ao Edital, Está correto nosso 

entendimento ? 

Resposta: É possível entregar o equipamento com teclado e mouse wireless, desde que o referido 

dispositivos sejam imunes e não gerar interferência em instalações com grande densidade de 

computadores com teclados e mouses wireless. 

• Fonte Bivolt automático com PFC ativo e eficiência energética mínima de 80%; Como trata-se de uma fonte 

externa, não possui eficiência energética mínima de 80, pois trata-se de uma característica  de desktop não tipo 

AIO. A fonte e o equipamento possuem: • Qualificação ENERGY STAR®, Consultamos se ofertando a fonte com 

Energy Star estaremos atendendo esse item do Edital. 

Resposta: Estará atendendo ao edital se o item acima possuir qualificação ENERGY STAR mesmo sendo 

uma fonte externa. 

•(opcional) Rede sem fio wireless suportando os protocolos 802.11 b, g, e n. 

Consultamos se deve ou não possuir a placa Wireless ? 

Resposta: Este item é opcional para uma maior abrangência de modelos e marcas de equipamentos. 
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Verificamos que o monitor HP do All in One possui tela de 19,5 polegadas, 

Consultamos se será aceito Tela de 19,5 polegadas, considerando que o padrão da tela é 20, mas o tamanho é 

19,5 polegadas. 

Resposta: O angulo de visão dos dois é praticamente o mesmo,  não teria diferença de um monitor de 

19,5 para um de 20. 

 

Porto Alegre, 04 de dezembro de 2015 
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