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Brasília (DF), 11 de setembro de 2013. 
 

REFERÊNCIA – Pedido de esclarecimento ao Edital do Processo Administrativo nº 
36/2013, o qual tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 
notebooks portáteis, projetores multimídia, adaptadores USB Wireless e kits 
ergonômicos para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) conforme 
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. 

 

À empresa Torino Informática Ltda. 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2013 

 
Considerando os pedidos de esclarecimentos da empresa Torino 

Informática Ltda., a pregoeira do certame, apresenta a resposta ao pedido, conforme 
segue: 

 
ESCLARECIMENTO: 

 
No Anexo I – Termo de Referência – item 01, subitem 1.3 é exigido processador com 
memória cache L3 de 4MB, no entanto, esta característica não é compatível com o 
restante das especificações do processador. Equipamentos com 6MB de cache são 
processadores extremamente mais caros que os que possuem cache L3 de 3MB, 
comprometendo desta forma a estimativa do edital. Dessa forma, perguntamos: 
Podemos cotar equipamentos com processador i5 e cache L3 de 3MB, caso negativo 
existe grande possibilidade de fracasso do certame devido à baixa estimativa 
contemplada no edital e a exigência de 6MB levar para equipamentos com 
processadores i7. 
 
Ainda no Anexo I – Termo de Referência – item 01, subitem 1.4 são exigidos 3 núcleos 
físicos. Neste item o TR menciona uma característica inexistente no mercado de 
processadores, pois, sabe-se que existem processadores com 02 ou 04 núcleos físicos. 
Entendemos que, se ofertamos um equipamento com 02 núcleos físicos e 04 threads 
estaremos atendendo ao exigido no edital. Nosso entendimento está correto? 
 
E por fim no Anexo I – Termo de Referência – item 01, subitem 10.4 é exigida 
controladora de vídeo cm (sic) 512MB de memória dedicada. Sabe-se que atualmente 
existe a opção de compartilhamento dinâmico com a memória principal, sendo que a 
memória de vídeo somente é requerida sob demanda, desta forma como ofertaremos 
2GB a mais de memória principal do sistema questionamos se poderá ser entregue 
placa de vídeo com compartilhamento dinâmico. Lembrando mais uma vez que, caso 
seja mantida a placa dedicada haverá comprometimento da estimativa, uma vez que 
placas de vídeo são itens de alto valor onerando consideravelmente o preço. 
Ressaltamos ainda que, placas dedicadas geralmente são utilizadas para jogos e 
desenvolvimento em CAD e similares, neste último caso, em equipamentos específicos 
denominados estações gráficas ou workstations. 

 



 

 2 

 
 

RESPOSTA:  
 
Após estudo dos modelos disponíveis no mercado, foi verificado que 

apenas os modelos para computadores desktop atendem o requisito definido no Termo 
de Referência. Portanto, sim, cotações de processadores com cache L3 em 3 MB serão 
aceitas. 

 
Modelos de processadores que emulem a quantidade de núcleos exigida, 

ou quantidade superior, através de tecnologia Symmetric multiprocessing serão aceitos. 
Logo, aqueles que possuem 2 núcleos e 4 threads são modelos válidos e podem fazer 
parte da cotação.  

 
Sobre a exigência de placa de vídeo com memória dedicada, todas as 

propostas apresentadas ao certame atenderam o requisito com valores razoáveis. Dessa 
forma, consideramos que o questionamento não procede. 


