
 

p. 1          Rua Barão do Rio Branco, 459 Centro, Sala 20 - Farroupilha – RS, CEP 95180-000 Fone/Fax: (54) 2628-8300 

A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria/RS 

 

A/C Pregoeiro (a) do Edital TP 03/2016 

A Perfil Computacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.664.239/0001-10, situada 

na R. Barão do Rio Branco, 459, sala 20, centro, Farroupilha, RS, vem, mui respeitosamente, à presença de V. Sas. e no 

intuito de representar a DELL Computadores do Brasil, ESCLARECER que em relação ao edital de licitação TP 03/2016. 

 

 

 

ITEM 2 - PROCESSADOR 

Solicitado no edital que o processador seja “igual ou superior ao Intel® Xeon® E5-1607 v3 (4C, 3.1 GHz, 10 Mb Cache, 140W)”. 

O processador ofertado disponível para o equipamento é um Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7 GHz, esse possui 8 cores e 20 MB de cache, 

sendo o dobro do processador E5-1607.  Processador que ofertamos possui data de lançamento no início deste ano muito diferente 

do processador solicitado que foi lançado em 2014. A diferença porém está no Clock ofertado de 1.7 GHz, o que não implica em 

potência inferior, em que pode ser comprovado através do site http://www.cpubenchmark.net/, onde possuímos 10835 pontos 

comparado com os 6736 pontos do processador solicitado. Procurando ainda ampliar a disputa deste pregão, respeitosamente 

questionamos: 

Será aceito processador Intel® Xeon® E5-2609 v4 com 1.7 GHz como alternativa ao solicitado? 

 

 

ITEM 2 – HDs DE ARMAZENAMENTO 

É solicitado disco rígido Red NAS 4TB IntelliPower de um fabricante específico. Desejamos entregar equipamentos Dell com 

discos de 4TB homologados, certificados e com garantia do fabricante, estes componentes saem montados de fábrica juntamente com 

a WorkStation, garantindo a origem do produto e sua troca em caso de falhas. Procurando ainda ampliar a disputa deste pregão, 

respeitosamente questionamos: 

Será aceito equipamento com o disco rígido de 4TB do mesmo fabricante do equipamento ofertado? 

 

 

 

ITEM 2 – MONITOR 

É solicitado no edital “2 (dois) monitores com contraste de 8 milhões: 1 (DCR); CIE 1976 (84%) e 2 conectores HDMI 1.4. Os 

equipamentos Dell ofertados para atendimento ao edital possuem 4 Milhões: 1 (DCR), CIE 1976 (82%) e 1 conector HDMI, 1 conector 

VGA e 1 conector DisplayPort, esse último que possui tecnologia superior ao HDMI. Para o contraste dinâmico de 4 milhões;1 e para 

o CIE 1976 não há atendimento pleno pelos monitores da linha corporativa Dell, sendo esta uma solicitação que limita a participação 

dos periféricos deste fabricante. Há de salientar que a aceitação do item ampliaria a disputa com a participação deste fabricante. Desta 

forma questionamos: 

Será aceito monitor do fabricante Dell com contraste dinâmico de 4 milhões 

 

 

 

 

 
Farroupilha, 14 de dezembro de 2016.  

 

 

 

 

_________________________________ 
André Bellaver 

Representante 

http://www.cpubenchmark.net/

