COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO
DE JANEIRO – CDURP
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Esclarecimentos
Pregão Presencial n° 021/2013
Processo n°: 01/800.155/2013
Para o Item 03 – Notebook tipo II
Retificação: 07 (sete) Computadores
PARA PLACA-MÃE:
“Slot de Memória livre: 2
Slot de Memória Total: 4”
QUESTIONAMENTO 01: As características acima apontam para placas-mãe com 4
slots de memória, porém as novas placas-mãe disponíveis para o mercado corporativo
utilizam normalmente apenas dois sockets de memória DIMM DDR3, que suportam
Dual Channel, endereçam 16GB e possuem velocidade de 1600MHz. Já as placas com 4
(quatro) conectores de memória endereçam 32GB de memória, entre outros recursos,
aumentando significamente o valor final do equipamento, gerando assim um custo
adicional para o Órgão. Levando-se em consideração que estaremos ofertando uma
placa-mãe que atende todos os requisitos gerais da configuração, sem que o
desempenho do mesmo seja afetado, entendemos que ao ofertarmos uma placa-mãe
com, no mínimo 2 (dois) conectores (sockets) para memória do tipo DDR3
1600/1333MHz, que permita a expansão para 16 (dezesseis), estaremos atendendo o
edital. Nosso entendimento está cor reto?
Resposta: Está correto o entendimento.
“Com chipset Intel H61(...), 4 SATA 3 (6Gbs), mínimo de 2x USB 3.0, 8x USB 2.0”
QUESTIONAMENTO 02: Informamos que chipset Intel H61 Express, não possui
suporte para controladora SATA 3 (6Gbs) e nem portas USB 3.0, como pode ser
verificado no link:http://ark.intel.com/products/52806/Intel-BD82H61-PCH?q=h61.
Sendo assim, entendemos que houve um equivoco do Órgão, e serão aceitos
equipamentos com 4 portas SATA 2 (3Gbs) e 8 portas USB 2.0. Nosso entendimento
está correto?
Resposta: Está correto o entendimento.
QUESTIONAMENTO 03: Caso o entendimento acima esteja incorreto, entendemos
que serão aceitos equipamentos com 6 (seis) SATA, sendo 2 (duas) SATA3 (6Gbs) e as
demais SATA 2 (3Gbs). Nosso entendimento está correto?
Resposta: Está correto o entendimento.
“VGA Port, 1 DVI port, 1 HDMI Port”

QUESTIONAMENTO 04: A fim de aumentar o número de licitantes, entendemos que
serão aceitos equipamentos com 2 (duas) saídas de vídeo, sendo 1 (uma) VGA e 1
(uma) DVI ou HDMI. Nosso entendimento está correto?
Resposta: Os equipamentos com a especificação das saídas de vídeo é o item 02. Os
mesmos deverão possuir a configuração rigorosa do Termo de Referência.

QUESTIONAMENTO 05 – Computador TIPO 2, está sendo solicitado um monitor
de vídeo “LCD IPS 29” Ultrawide (...)”. Após pesquisarmos as especificações
solicitadas no edital, identificamos que as mesmas correspondem ao monitor LG IPS
Ultrawide 29EA93, porém este está em falta no mercado para compra, estando apenas
o modelo LG IPS Ultrawide 29EA73. Logo, gostaríamos de saber: devido a esta falta
de produto no mercado, podemos ofertar o modelo LG IPS Ultrawide 29EA73?
Resposta: Sim.

