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Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

PE 01/2022 - Pedido de Esclarecimento - NºBB925057 - OP24629 
5 mensagens

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br> 9 de março de 2022 17:58
Para: "comissaodelicitacao@crf-ba.org.br" <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP
70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado
vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a
seguir: 

ANEXO 01 Lote 01 item 02 está sendo solicitado: 
a) "Processador Frequência de 2.5 GHz, Cache de 3M e motor gráfico integrado; No mínimo (2) dois núcleos." 
b) "(2) dois slots de memória;" 
c) "Câmera de no mínimo 1.3 megapixels e microfone integrados." 
Notamos que o processador intel core i5-7200U foi descontinuado a vários anos. 
Para que seja possível a oferta dos modelos disponíveis e para evitar o fracasso da disputa por falta de
opções entendemos que serão aceitos notebooks com: 
a) Processadores com desempenho superior ao i5-7200U sendo comprovado pelo site Passmark
CPUbenchmark, mesmo que de outra família ou outros fabricantes. 
b) Com módulo + 1 slot de memória 
c) Câmera HD 720p 
Nosso entendimento está correto? 
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Para: Rodrigo Pimenta - Administrador/CRF-BA <rodrigo.pimenta@crf-ba.org.br>
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Rodrigo,

A  empresa Microtécnica Informática Ltda vem solicitar esclarecimentos sobre o Lote 1, pertencente ao item
Notebook do Edital PE 01/2022 Aquisição de Equipamentos de Informática e Periféricos. 

               Atenciosamente
          Comissão de Licitação
         Tel: (71) 3368-8812/8800

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rodrigo Pimenta - Administrador/CRF-BA <rodrigo.pimenta@crf-ba.org.br> 14 de março de 2022 10:19
Para: Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

Vou passar para TI responder.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Att,

             Rodrigo Pimenta 
           Administração CRF/BA
           Tel: (71) 3368-8825/ (71) 99706-9148

Rodrigo Pimenta - Administrador/CRF-BA <rodrigo.pimenta@crf-ba.org.br> 14 de março de 2022 11:34
Para: Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: TI CRF - BA <infotec@crf-ba.org.br> 
Date: seg., 14 de mar. de 2022 às 11:32 
Subject: Re: PE 01/2022 - Pedido de Esclarecimento - NºBB925057 - OP24629 
To: Rodrigo Pimenta - Administrador/CRF-BA <rodrigo.pimenta@crf-ba.org.br> 

Bom dia,

Comunicamos que as especificações do Edital foram baseadas nos requisitos mínimos, logo, qualquer
equipamento com configurações iguais ou superiores ao edital serão aceitos.

Em seg., 14 de mar. de 2022 às 10:24, Rodrigo Pimenta - Administrador/CRF-BA <rodrigo.pimenta@crf-ba.org.br>
escreveu: 

Prezados bom dia,
 
Gentileza responder o email abaixo para o Pregão de TI.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  

Atenciosamente,

TI | CRF-BA 
Phone: 71 3368-8816

Termo de Confidencialidade 
Esta mensagem de correio e quaisquer anexos, são para uso exclusivo dos destinatários, e pode conter informações
confidenciais e proprietárias. É proibido qualquer uso não autorizado, divulgação ou distribuição desta mensagem de
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e-mail ou seus anexos. Se você não for o destinatário pretendido, por favor notifique o remetente, respondendo o e-
mail e exclua permanentemente esta mensagem e seus anexos. 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br> 14 de março de 2022 12:37
Para: Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

Prezado Jozeilton, boa tarde,   

Referente: 
Pregão Eletrônico Nº 001/2022

Resposta:
Anexo 01 Lote 01 item 2 - Letra a) até c) 

Comunicamos que as especificações do Edital foram baseadas nos requisitos mínimos, logo, qualquer equipamento
com configurações iguais ou superiores ao Edital serão aceitos.

               Atenciosamente
          Comissão de Licitação
         Tel: (71) 3368-8812/8800

[Texto das mensagens anteriores oculto]


