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Brasília, 04 de Setembro de 2013. 

 

 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO A CARTA CONVITE N.º 006/2013. 

 

Prezados Senhores, 

 

Conforme Edital da Carta Convite 06/2013, junto à área de interesse ao serviço presto-me a 

esclarecer dúvidas enviadas pelo licitante, ARTNET INFORMÁTICA LTDA. Inscrita no CNPJ 

sob o n.º 09.264.556/0001-60. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

Com relação ao ITEM 01 – NOTEBOOKS 

 

QUESTIONAMENTO 01:  

 

O Sub-item 1.3 menciona a “Memória Cache L3 admissível de 4MB (mínima)”. 

Sabemos que o tamanho de memória cache solicitado não é comumente encontrado em 

processadores com as características técnicas exigidas no Item 1.2 e, por isso, entendemos que 

poderemos ofertar o processador de 2.0GHZ com a maior capacidade de memória cache possível e 

comercializável, ou seja, com 3MB de cache L3. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: Como a descrição do processador se refere a um processamento mínimo de 2.0 GHz e memória cache de 4MB. 

Confirmo que seja necessário um produto que estabeleça os critérios mínimos de memória cache mesmo que este esteja acima do 

mínimo de processamento conforme segue o edital. 

 

QUESTIONAMENTO 02: O Sub-item 1.4 menciona o “Número de núcleos: 3 (mínimo)”. 

Esclarecemos que a quantidade de núcleos citada não é padrão de arquitetura de nenhum dos mais 

renomados e confiáveis fabricantes, entende-se Intel e AMD. Também levamos em conta a 

economicidade do projeto baseando-nos em sua estimativa total para que todo o projeto seja viável 

financeiramente. Diante destes fatores, entendemos que poderemos ofertar equipamentos dotados 

de Processadores compostos por 02 (dois) núcleos. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: Concordo que o processador de 2(dois) núcleos são de viável utilização, pois também podem ser multheads 

aumentando o número de unidades centrais de processamento. Contudo esclareço que processadores de médio porte, com valores 

não exorbitantes, atendem às descrições descritas no termo, assim incluindo os 4 (quatro) núcleos em questão. Concluindo, seguir 

de acordo com edital. 

 

QUESTIONAMENTO 03: O Sub-item 2.1 menciona os padrões a serem adotados pela placa de 

comunicação de rede sem fio (wlan) “...IEEE 802.11a/b/g/n...”. Ocorre que pouquíssimos e caros 

dispositivos são dotados de todos os padrões de comunicação 802.11 devido ao fato de que o 

padrão “a” não é comumente usado em sistemas de comunicação in-door. Percebemos que tal 

exigência não trará nenhum benefício ao equipamento e, ao contrário disso, poderá exigir que seja 

ofertada uma máquina de valor expressivo. Com base nestas justificativas, entendemos que 

poderemos ofertar equipamentos que possuam interfaces de rede sem fio que atendam aos padrões 

802.11 b/g/n. Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA: Se o questionamento for referente a interface de rede wireless dos notebooks, o padrão 802.11a não 

consta conforme item 7.1 do edital. Descrito abaixo: 

7.1. Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, WEP 64 e 128, WPA, 

WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x; 

 

QUESTIONAMENTO 04: O Sub-item 10.1 menciona a “Tela plana com tamanho mínimo de 

13”. Apenas com base para confirmação, diante do texto expresso, entendemos que poderemos 

ofertar equipamentos com telas de 14” desde que atendam ao outro Sub-item 11.6 que estabelece o 

peso máximo de 3kg (três kilos). Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: Sim como consta no termo de referência, de acordo com o edital, o tamanho mínimo é de 13”.  

 

QUESTIONAMENTO 05: O Sub-item 10.4 menciona a “Controladora de vídeo gráfica com, no 

mínimo, 512MB de memória (Dedicada)”. A exigência de memória de vídeo dedicada em 

notebooks acarreta em um incremento de custo da ordem de 35% no valor final do equipamento, 

pois só é utilizada em equipamentos de missões críticas para processamento. Ao analisar as 

especificações como um todo, vimos que não é esta a realidade demandada pela CAU-BR, e 

acreditamos que este item está em discrepância. Outro fator importante é o fato de que é exigido 

um mínimo de 6GB para a memória de processamento descrita no item 5.1, o que tornará 

totalmente imperceptível qualquer incremento de performance agregada pela memória de vídeo 

dedicada. Com base neste entendimento, e sabendo que tal exigência tornará o processo 

economicamente inviável, entendemos que poderemos ofertar equipamentos com memória de 

vídeo compartilhada. Nosso entendimento está correto?  

 

RESPOSTA: Favor seguir com as especificações mínimas de vídeo conforme descritas no edital. 

 

Questionamento 6: O Item 19 menciona em seus subitens 19.1 e 19.2 o tipo de garantia a ser 

incorporado ao  equipamento. Tal texto nos deixou confusos com relação ao prazo mínimo que 

este serviço deverá estar disponível. De uma forma geral, entendemos que os equipamentos 

ofertados devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses com mão de obra e 

atendimento no local (on-site) e um máximo de 48 horas para o início do atendimento, executadas 

pelo fabricante, e que deve compreender o fornecimento de quaisquer peças e serviços necessários 

ao bom funcionamento dos equipamentos. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: De acordo. Concordo nas controversas dos itens referidos no questionamento. E que a garantia 

mínima estimada siga conforme questionamento proposto. 

 

Questionamento 7: O Sub-item 19.2 menciona o “Garantia de 36 (trinta e seis) meses para o 

equipamento e sistema operacional descrito neste Termo de Referência...”. Normalmente, o 

fabricante se responsabiliza pelo hardware fornecido e envolve a licença de um Sistema 

Operacional na qual o custo já está embutido no valor final da máquina. Na prática, o fabricante 

compra a licença e a revende ao consumidor. Portanto, a garantia do Sistema Operacional não é 

prestada pelo fabricante do equipamento mas sim, pelo fabricante do Software. Esta garantia pode 

ser obtida diretamente por meio dos canais de atendimento do fabricante do Software. Desta 

forma, entendemos que o texto a ser considerado para o cumprimento deste Item deveria ser: 

“Garantia de 36 (trinta e seis) meses para o equipamento descrito neste Termo de Referência a 

partir do recebimento definitivo do equipamento”. Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA: De acordo. Concordo na distinção da garantia do hardware com o software. Desde que a  licença 

esteja embutida na venda do equipamento. 

 

Com relação ao ITEM 02 – PROJETORES: 

 

Questionamento 8: O Item 02 menciona as características técnicas mínimas para os equipamentos 

Projetores de Vídeo. Depois de avaliarmos toda a nossa linha de produtos, não encontramos 

nenhum modelo que pudesse satisfazer a todas as exigências técnicas e atender o Edital dentro da 

Estimativa de Custo prevista no Item 11.1 do certame. Diante disso, entendemos que poderemos 

ofertar equipamentos com as seguintes características técnicas de Entradas: VGA (Mini D-sub 15 

pin); Video composto (1 RCA); S-video (Mini DIN 4 pin); Video componente (compartilhado 

com entrada VGA); HDMI e Conexão para controle USB Tipo A/B. Está correto nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA: Precisamos de projetores que se encaixam nas descrições descritas no termo de referência. Visto que é uma 

configuração razoável para múltiplas tarefas do CAU. Afirmo também que são encontrados produtos com as descrições em 

discussão. 

 

Com relação ao ITEM 04 – Kit Ergonômico: 

Questionamento 9: O Item 04 menciona as características técnicas mínimas para os Kits 

Ergonômicos. Tendo em vista que não ficou clara nossa interpretação para o Item mencionado, 

solicitamos uma confirmação para tal. Deveremos fornecer 05 (cinco) Kits sendo que, cada um, 

deverá ser composto por: Teclado/Mouse sem fio, Mouse Pad Ergonômico e Monitor com Tela 

LED de 23 polegadas. Está correto nosso entendimento? Caso negativo, pedimos a gentileza de 

esclarecer o quantitativo de cada item. 

 

RESPOSTA: Atesto o questionamento referente a especificação dos itens do kit ergonômico. 

Pois foi visto que a quantidade descrita no cabeçalho não coincide com a quantidade de itens 

descritos em seguida. 

 

Esclareço por meio deste que: 

 

O Kit Ergonômico é constituído de 3(três) itens somente, os quais são: 

 

1º  Kit sem fio (teclado/mouse)desktop 
Especificações 

Kit composto por teclado e mouse cujo ambos utilizam apenas uma porta USB. 

Funcionar a uma distância mínima de cinco metros de seu receptor. 

Teclado com padrão ABNT ou ABNT2. 

 

2º Mouse Pad Ergonômico 
Especificações 

Designer ergonômico: apoio para pulso em gel. 

Cor preta. 

 

3º Monitor 
Especificações 
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Display  

Tela LED 23 polegadas 

Widescreen (16:9) 

Resolução 1920 x 1080 

Pixel Pitch 0,265 mm 

 

Alimentação 

Voltagem de entrada: 100- 240 VAC (50/60Hz) 

 

Itens Inclusos 

Cabo de AC Power 

Cabo VGA 

Cabo DVI-D 

Manual 

 

Garantia 

Garantia mínima de 12 meses 

 

 

 

 

Atenciosamente 

Maria Isabel Lopes Batista Passos. 

Pregoeira do CAU/BR  

 

 


