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Comissão Permanente de Licitações

De: Pablo | Cia do Micro <pablo@ciadomicro.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 11:29
Para: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br
Assunto: Pedido de Esclarecimento Ref. Pregão Presencial N° 09/2019

À 
 
Câmara Municipal de Santa Maria – RS 
Pregão Presencial N° 09/2019 
 
Senhores, 
 
                Gostaríamos de participar do Pregão Presencial instaurado através da Licitação em epígrafe, porém, surgiu-
nos algumas dúvidas, conforme segue. 
 

1. Está sendo exigido no Lote 3: Servidor: Unidade Ótica: 01 (uma) unidade de leitura DVD-RW. 
 
Perguntamos: Referente aos servidores e a Unidade de DVD-RW solicitada para o equipamento, devido 
a atualizações tecnológicas e  também visando uma maior expansibilidade futura quanto a quantidade 
de discos suportadas pelo servidor, alguns modelos de servidores exemplo da marca Lenovo e HPE não 
possuem leitor de DVD-RW frontal interno, entendemos que será aceito unidade de DVD-RW externa 
USB.  
Está certo nosso entendimento? 

 
2. Está sendo exigido no Lote 3: Servidor: Gabinete: 4 baias 3,5. 

 
Perguntamos: A Lenovo possui em sua linha de servidores uma opção com 8 baias de 2,5 polegadas o 
que entendemos como superior, sendo que o equipamento será entregue com 4 baias a mais, e neste 
caso optando pelas baias de 2,5 o servidor suportará um total de 12 discos, sendo que se for optado por 
discos de 3.5 o mesmo só suportará 4 discos. Sendo assim entendemos que será aceito servidor com 8 
baias de 2,5. Está certo nosso entendimento? 
 

3. Está sendo exigido no Lote 3: Servidor: Processador: Frequência de clock real de no mínimo 2.4 GHZ; 
Memória cache de no mínimo 25MB; 

 
Perguntamos: Analisando a nova linha de processadores escalonáveis da Intel não localizamos 
processador com clock real de 2.4 GHZ e Cache de 25MB, assim entendemos que se baseando pela 
pontuação de 890 será aceito processador com clock base real de 2.1 GHZ e Cache de 16.5MB. Está 
certo nosso entendimento? 
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