
       
                                                 

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16/2022

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 02/2022.

ESCLARECIMENTO N.º 01

A interessada, na data de 06/07/2022, manifestou-se nos seguintes termos:

QUESTIONAMENTO  01  -  Para  os  Notebook  é  solicitado  para  a  tela:  “Tela  Full  HD
(1920x1080) LED antirreflexiva 15.6;”

Notebooks  desenvolvidos  para  o  mercado  corporativos  sempre  visam  a  mobilidade  do
usuário e a facilidade de transporte do equipamento, resultando em projetos com telas com
tamanho de 13 a 14.  Esse formato além proporcionar  uma visualização para o usuário,
permite que o produto seja mais leve e fino, proporcionando uma maior facilidade de uso em
diversos locais com espaço reduzido, como poltrona de aviões, aeroportos, cafés. Diferente
dos projetos  com tela  de 15 a 15,6”  que normalmente são desenvolvidos  para usuário
gamers, visto, que esses usuários não possuem como prioridade a mobilidade constante do
produto  que  um  usuário  corporativo  necessita.  Sendo  assim,  no  sentido  de  fornecer
notebooks corporativo entendemos que serão aceitos equipamentos com tela de LED de 14”
com resolução Full HD, atendendo as demais características do item. Está correto nosso
entendimento?

Resposta:  Não.  A área  técnica  manifestou-se  informando  que  devem  ser  atendidas  as
especificações constantes na Tabela 2, do Item 2.4, do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.

QUESTIONAMENTO 02 – Para a bateria do notebook é solicitado: “BATERIA MÍNIMO DE 4
CÉLULAS”

Os notebooks atuais sofreram uma atualização tecnológica, inclusive na sua bateria, sendo 
reduzido a quantidade de células e a opção de remover do notebook, porém com um ganho 
considerável em performance e redução de custo. Entendemos assim, que é de interesse da
Administração a obtenção de equipamentos atualizados e que acompanham as tendências 
do mercado nacional, sendo aceito notebook com 3 células e bateria não removível. Está 
correto o nosso entendimento?

Resposta:  Não.  A área  técnica  manifestou-se  informando  que  devem  ser  atendidas  as
especificações constantes na Tabela 2, do Item 2.4, do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.

              Porto Alegre, 7 de julho de 2022.
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