
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 
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“São Carlos, Capital da Tecnologia” 
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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2018, às 10h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa ROMAZE IND. E COM. DE 
COMPUTADORES, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.315.550/0001-49, referente ao Pregão Eletrônico em 
epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO 
À ECONOMIA SOLIDÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO SENAES/TEM. 

 
Da síntese do questionamento do licitante: 
O Edital pede: "processador Intel Core i5 3,2 Ghz (similar ou superior).."Poderiam nos informar como será 

analisada a similaridade dos processadores? 
Será pelas características técnicas (número de núcleos/ Threads e cache) ou através do desempenho, sendo esse 

aferido através do site da Cpu Benchmark? 
Ressaltamos a importância de um retorno, tendo em vista que existem no mercado muitos modelos de 

processadores, tanto Intel como AMD e que dependendo do modelo utilizado no processo, o modelo interfere diretamente 
do Preço final dos equipamentos. 

 
Síntese das respostas da Unidade solicitante – Departamento de Apoio à Economia Solidária 
Em atendimento ao questionamento referente ao pregão, este departamento esclarece que o critério adotado será 

o de características técnicas (número de núcleos/ Threads e cache), uma vez que o equipamento adquirido precisa 
respeitar as características técnicas previstas no plano de trabalho do Convênio a qual este pregão faz parte. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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