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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - II 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 

PROCESSO Nº 26/2022 

OBJETO: Registro de Preços para computadores de mesa 

 

REQUERENTE: AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n° 05.843.389/0001-50 

 

Questionamento: 

1 – Referente ao item 1, microcomputador compatível ou superior com I3 é 

solicitado o processador Intel core i3, 10ª geração, 3,6 Ghz, Cache 6Mb, 4 núcleos 

que possui 8777 pontos de índice de performance auditado e publicado no 

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-

10100+%40+3.60GHz&id=3717. Considerando que já existem gerações mais novas 

de processadores da Intel (11º geração e 12º geração), entendemos que serão 

aceitos processadores com performance igual ou superior a 8777 pontos auditado 

e publicado no portal https://www.cpubenchmark.net/. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Sim, está correto. Serão aceitos processadores que atenda 

integralmente a necessidade mínima descrita no termo de referência do edital.  

 

Questionamento: 

2 – Referente ao item 2, microcomputador compatível ou superior com I5 é 

solicitado processador Intel core I5, 10ª geração, 2,9 Ghz, Cache 12Mb, 6 núcleos 

que possui 12315 pontos de índice de performance auditado e publicado no 

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-

10400+%40+2.90GHz&id=3737. Considerando que já existem gerações mais novas 

de processadores da Intel (11º geração e 12º geração), entendemos que serão 

aceitos processadores com performance igual ou superior a 12315 pontos auditado 

e publicado no portal https://www.cpubenchmark.net/. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Sim, está correto. Serão aceitos processadores que atenda 

integralmente a necessidade mínima descrita no termo de referência do edital. 

 

Questionamento: 
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3 – Referente ao item 3, microcomputador compatível ou superior com I7 é 

solicitado processador Intel core I7, 10ª geração, 2,9 Ghz, Cache 16Mb, 8 núcleos 

que possui 16854 pontos de índice de performance auditado e publicado no 

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-

10700+%40+2.90GHz&id=3747. Considerando que já existem gerações mais novas 

de processadores da Intel (11º geração e 12º geração), entendemos que serão 

aceitos processadores com performance igual ou superior a 16854 pontos auditado 

e publicado no portal https://www.cpubenchmark.net/. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Sim, está correto. Serão aceitos processadores que atenda 

integralmente a necessidade mínima descrita no termo de referência do edital. 

 

Questionamento: 

 

4 – Referente ao requisito de unidade de armazenamento dos itens 1, 2 e 3 (todos 

os microcomputadores), entendemos que os microcomputadores devem ser 

fornecidos com unidades de armazenamento do tipo SSD NVME M.2 com a 

capacidade de armazenamento de dados requisitada em cada item e não 

unidade de armazenamento do tipo SSD SATA de 2,5”. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA: Não está correto. Serão aceitos os dois tipos de SSD: SSD NVME M.2 e SSD 

SATA. 

 

 

 

SILVIA MIRANDA GOMES 

PREGOEIRA 
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