
 

 

 
 

ESCLARECIMENTO III 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0132/2020 

 

 
T.P.M.M. 

CPL 

 

 

1 / 2 

 
 
O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO III referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01: Visando evitar entendimentos dúbios, visto que existem pequenas variações de performance em 

seus testes publicados ao longo do tempo, e com a recente atualização do software PASSMARK 10, que reduziu a 

pontuação dos índices publicados anteriormente, entendemos que se ofertamos o processador Intel CORE I7-9850H, 

que possui frequência de 2.6Ghz, 6 núcleos físicos, 12 Treads e 12Mb Cache , estaremos atendendo ao solicitado no 

edital. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA 01 : Não está certo o entendimento. A comprovação deverá ser feita através de impressão da 

página no momento da checagem do processador no site indicado, REALÇANDO o processador indicado. 

Será aceito o valor indicado no momento da verificação ainda, que no dia do Edital a marcação esteja menor. 

 

PERGUNTA 02: Para o Lote 2, Item 01 – Quando se refere a tela do Notebook: “Tela de matriz ativa, iluminada por 

LED mínimo 15’’;”.   

As fabricações de netbooks, notebooks e ultrabooks são definidas pelas regras de mercado. Uma dessas tendências 

para linhas corporativas é o uso de notebooks com tela de 14 polegadas. Suas ergonomia e tamanho são diferenciais 

para esse tipo de equipamento, além do fato de serem mais baratos. Dessa forma, visando entregar um produto de 

qualidade a um preço mais competitivo e seguindo as regras de mercado, entendemos que serão aceitos notebook 

com tela LED Full HD IPS de 14,1”, alta definição, resolução de 1920X1080, Widescreen 16:9, antirreflexo, desde que 

a demais configurações do equipamento sejam mantidas. Está correto o nosso entendimento? 

 

RESPOSTA 02: Não está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 03: Para o Lote 2, Item 01 – Sobre a Placa de Vídeo dedicada: “Placa gráfica: Deverá ser dedicada, 

com chip NVIDIA, do mesmo fabricante da placa mãe e integrado a mesma. A memória de vídeo dedicada deve 

ser de no mínimo 6GB DDR5 com capacidade de programação CUDA.”. 

Com o avanço tecnológico dos processadores da família Core i, esses passaram a ter potentes chips gráficos 

integrados a eles. O processador gráfico incorporado aos Core i são denominados Intel® HD Graphics com a 

tecnologia  Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT), que é o método para alocar dinamicamente a memória 

do sistema para uso como memória para equilibrar Gráficos 2D/Gráficos 3D e desempenho do sistema, podendo 

chegar até 32GB de memória compartilhada, conforme pode visualizar abaixo. Quando a memória não é mais 

necessária por um aplicativo, parte da memória alocada dinamicamente é retornada ao sistema operacional para 

outros fins. Diante do exposto, entendemos que ao fornecermos processadores Intel Core i, com o processador gráfico 

Intel® HD Graphics integrado, com alocação dinâmica de memória para vídeo, estaremos atendendo o edital na 

íntegra. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 03: Não está correto o entendimento. O uso da placa de vídeo para este projeto não é focado em 

gráficos, e sim em programação CUDA. 
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PERGUNTA 04: Conforme Art. 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93 “A licitação é pública e toda e qualquer informação a 

respeito dela também deve ser pública.” E ainda no mesmo artigo “Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” Diante do exposto solicitamos os seguintes 

esclarecimentos: 

Entendemos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital serão 

publicadas no site  https://www.licitacoes-e.com.br. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 04:  Não, todos esclarecimentos serão disponibilizados no site do Sistema Fiep no link 

http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/index.php?system=arquivos&action=listar&id=8865.  Cumpre informar que o 

Tribunal de Contas da União (TCU) tem jurisprudência consolidada no sentido de que os Serviços Sociais 

Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, uma vez que não integram a Administração 

Pública, tal como delimita seu artigo 1º. Nesse contexto, tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam 

pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

 

 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
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