
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS  N.º 14-17

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88-17

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,  entidade de
fiscalização e de registro da profissão contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, torna
público a todos os interessados o ESCLARECIMENTO 02 ao Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico n.º 14-17.

ESCLARECIMENTO 02

A   interessada  FYNDER  TECHNOLOGIES  INFORMÁTICA  LTDA.  manifestou-se  nos
seguintes termos:

“FYNDER  TECHNOLOGIES  INFORMÁTICA  LTDA  inscrita  no  CNPJ  Nº  12.998.908/0001-15,  empresa
estabelecida em Porto Alegre-RS, parceira comercial do Fabricante Dell Computadores, na condição
de  postulante à  par4cipação no certame em referência,  vem, no prazo previsto  no Edital  de PE
14/2017, pedir esclarecimentos sobre disposições nele con4das, como seguem:
Ques4onamento 1
De acordo com o Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 3.1.4.1:
“O  modelo  de  processador  ofertado  deverá  possuir  valor  /mínimo  no  índice  SPECint®2006  não
inferior a 600 pontos; O índice acima deverá ser ob4do através de teste realizado u4lizando-se do
mesmo modelo de servidor a ser fornecido;”
Entendemos que o valor mínimo solicitado no índice SPECint®2006 se refere a um equipamento com
mesmo  processador  do  equipamento  ofertado  mas  em  sua  configuração  completa  (dois
processadores), e que será considerado um índice de 300 pontos para o equipamento ofertado, que
conta  com  apenas  um  processador,  dividindo  o  resultado  publicado  no  site  pelo  número  de
processadores.
Está correto nosso entendimento?

Ques4onamento 2:
De acordo com o Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 3.1.3.1:
“Unidade de fita de backup EXTERNO (LTO-6 do mesmo fabricante do servidor ofertado por questões
de  compa4bilidade,  deve  incluir  todas  os  cabos  e  controladoras  necessárias  para  o  perfeito
funcionamento.”
Entendemos que o servidor ao qual esse item se refere é o ITEM B: SERVIDOR DE BACKUP, e que o
mesmo deve vir instalado com a controladora apropriada para funcionamento do ITEM C: UNIDADE
DE FITA.
Está correto nosso entendimento?”.

A respeito, esclarecemos.

As respostas aos Questionamentos 01 e 02, acima transcritos, encontram-se dispostas no
Esclarecimento  01,  publicado  nos  sites  www.pregaoonlinebanrisul.com.br e
www.crcrs.org.br.
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