
Pregão Eletrônico PE.EPE.014/2018 – Esclarecimento nº 3 
 
Pergunta nº 1:  
Apenso I - Especificação do Desktop Tipo 1  
2) Processador (Página 21 de 46) 

a. “Processador com no mínimo 04 núcleos, clock mínimo de 3.6 Ghz e memória cache 
total de 8 MB, com desempenho igual ou superior a 10.700 pontos conforme índice 
PassMark CPU Mark publicado em https://www.cpubenchmark.net.” 

A obrigatoriedade de entregar equipamentos com Chipet capaz de suportar os processadores 
de última geração, conforme o termo de referência  descrito na placa principal,  faz com que os 
fornecedores entreguem produtos com processadores de  8ª (oitava geração). 
Um fato positivo é que o   recente lançamento dos processadores de 8ª (oitava) geração Intel fez 
com que os seus processadores apresentem desempenho superior a família anterior (sétima 
geração).  
Na época da elaboração do Termo de Referência, para que pudéssemos atingir a pontuação 
exigida neste termo de referência seria necessário utilização do processador INTEL I7-7700 
(https://ark.intel.com/products/97128/Intel-Core-i7-7700-Processor-8M-Cache-up-to-4-20-GHz-)  
e pontuação https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-
7700+%40+3.60GHz&id=2905. 
Após o lançamento dos novos processadores é possível fornecer equipamentos com o 
processador I5-8500 (https://ark.intel.com/products/129939/Intel-Core-i5-8500-Processor-9M-
Cache-up-to-4-10-GHz-) com desempenho de 12.0254 pontos (20% a mais de desempenho em 
relação ao I7) conforme comprovado no site 
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8500+%40+3.00GHz&id=3223 
Portanto, entendemos que poderemos ofertar equipamentos com processador Intel I5 de oitava 
geração, no qual a E.P.E. terá um ganho financeiro em relação à família I7, maior desempenho, 
menor custo de aquisição e com maior eficiência energética.  
Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta nº 1: 
Sim, o entendimento está correto. O Edital não especifica o modelo de processador, portanto, 
desde que atendidas as exigências mínimas de desempenho, tanto o I5 quanto o I7 são 
aceitáveis. 

 

 

Pergunta nº 2:  
Especificação do Desktop Tipo 1 e Especificação do Desktop Tipo 2 
6) Controladora de Vídeo (Páginas 22 e 27 de 46)   
“Permitir alocar pelo menos 512MB de memória fixa para o vídeo” 
A atualização da linha de produtos para nova geração de processadores Intel, nova arquitetura 
na system board e chipset fez com que o recurso de alocação de memória para vídeo seja de 
forma automática Para permitir a nossa participação neste processo entendemos que serão 
aceitos equipamentos com alocação de memória para vídeo de forma dinâmica sem que exista 
algum tipo de prejuízo para a E.P.E.  
Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta nº 2: 
Sim, o entendimento está correto. A EPE entende que a alocação dinâmica é uma evolução do 
que foi pedido no Edital. 
 

 
Pergunta nº 3:  
Especificação do Desktop Tipo 1 e Especificação do Desktop Tipo 2  
13) Monitor (Páginas 24 e 29 de 46)   
           o. “Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do 
fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar 
a marca e o modelo ou família do equipamento.” 
Nem sempre é possível localizar no site do EnergyStar o certificado do produto ofertado devido 
a processos internos do órgão certificado. Para permitir a participação de fornecedores 
entendemos que também será aceita a comprovação do Energy Star por meio do relatório 
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EPEAT (utilizado no termo de referência) e do IT ECO Declarations. Ambos são órgãos 
independentes que comprovam que o monitor possui certificação Energy Star 7.0.  
Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta nº 3: 
Uma vez que a empresa possua a certificação EPEAT Silver ou Gold e que esta certificação 
comprove a certificação Energy Star, a EPE entende que a empresa atende tanto ao item “n” 
como ao item “o” da especificação de Monitor em questão. 
 
 
Pergunta nº 4:  
Especificação do Desktop Tipo 1 e Especificação do Desktop Tipo 2 
17) Certificações (Página 25 de 46) e 18) Certificações (Página 31 de 46)    
“O gabinete do microcomputador, incluindo todas as suas peças componentes: 
microprocessador, placa-mãe, ventoinhas, fonte de alimentação, placas de vídeo e demais 
componentes internos necessários, deverão atender ao nível de conforto segundo a NBR 10152 
ou norma equivalente internacional, avaliada segundo os parâmetros do subtipo 'Escritórios-
Salas de Gerência, Salas de Projetos e de Administração' (35 dB(A) e NC 30dB)"; 
Gostaríamos de esclarecer que devido ao fato do fabricante ser uma empresa multinacional, com 
fábricas em diversos países do mundo, não é comum ao fabricante possuir certificados ou 
relatórios realizados por laboratórios ou entidades nacionais, sendo assim questionamos se 
também será aceito laudo técnico realizado por entidade internacional. Salientamos que o padrão 
de laudo técnico adotado pelo fabricante quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de 
atividades diversas que inclui a unidade leitora de mídia ótica em atividade e ainda outras 
características superiores à norma solicitada, obedece à norma ISO 9296 (testada de acordo 
com a ISO 7779). Tendo em vista a similaridade dos relatórios e ainda objetivando uma maior 
competitividade possuindo um maior número de fabricantes/licitantes atendendo ao certame, 
entendemos que será aceito um relatório que atenda a uma das duas normas supracitadas 
(NBR10152 ou ISO 9296). 
Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta nº 4: 
Sim, o entendimento está correto. Será aceito relatório que atenda a norma NBR 10152 ou norma 
equivalente internacional. 

 
 
Pergunta nº 5:  
Especificação do Desktop Tipo II 
14) Suporte e Segurança para o Computador 

b. “O suporte não pode tapar o número de série do equipamento, facilitando assim a 
identificação deste em momentos de necessidade; ” 

Pelo fato do gabinete ser ultracompacto, as suas informações de número de serie, part number 
e certificados são gravadas na parte inferior do equipamento. A parte inferior do equipamento 
será fixado ao suporte e consequentemente ao monitor. Sendo assim, não é possível garantir o 
acesso à informação do número de série.  Por outro lado, o equipamento solicitado é gerenciável 
remotamente, mesmo sem Sistema Operacional, o que permitiria identificar o número de série 
do equipamento sem a necessidade de uma intervenção presencial.  A obrigatoriedade de ter 
acesso físico ao número de série, conforme apresentado no termo de referência, representa 
uma restrição na participação de possíveis fornecedores. Portanto, entendemos que serão 
aceitos equipamentos nos quais sejam possíveis identificar o número de série tanto na forma 
física quanto remota.  
Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta nº 5: 
Por se tratar de um item pouco relevante ao processo em questão, o item em questão será 
removido do Edital. 


