
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 2 

 

Pregão Eletrônico nº 002/2016 

 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

[...] SOLICITAMOS [...] QUE NOS INFORME QUAL PROCESSADOR AMD APU CHEGA A 6MB CACHE? (empresa 
refere-se à resposta do pedido de impugnação 1) 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 1: 

Em análise mais minuciosa pela área técnica a respeito da memória cache, foram levantadas outras 

informações para entendimento da dúvida. 

Neste sentido, a linha inicialmente verificada, AMD FX, possui processadores com até 8MB de cache e suporte 

a AES. 

No entanto, ao combinar esta especificação com outras exigências, como recursos de virtualização e 

gerenciamento, foi verificado que esta linha não atende ao especificado. 

Neste contexto, a linha que atenderia, AMD PRO, não teria memória cache acima de 4MB, conforme 

informado. 

Sendo assim, considerando que faz parte do processo a avaliação de desempenho dos equipamentos, e 

também com o intuito de aumentar a competitividade, procederemos na próxima segunda-feira (07/03/2016) 

com publicação de ERRATA para alteração dos itens com exigência de memória cache acima de 4 MB, sendo 

todos alterados para este valor (4 MB). 

 

Questão nº 2:  

A PORTARIA DO INMETRO É A 170/2012 ESTÁ LIGADA SIM AO DECRETO 7174/2010 NO SEU ARTIDO 3º QUE 
DIZ: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA SEGURANÇA PARA O USUÁRIO CONSUMO DE ENERGIA [...] O 
SENHOR QUE ANALISOU OBSERVOU QUE ESTAVA EM ANEXO, A RESPOSTA DO TCU SOBRE O ACÓRDÃO 
670/2013? (empresa refere-se à resposta do pedido de impugnação 1) 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 2: 

Sim, o anexo enviado foi observado e considerado. A resposta enviada pelo TCU corrobora e, inclusive, cita 

partes do Acórdão em referência. O fato da portaria INMETRO estar ligada ao Decreto 7174/2010 não se 

relaciona com a indagação colecionada ao pedido de impugnação. O entendimento do TCU reporta-se à 



 

 

 

 

 

 

  

exigência das certificações elencadas no Decreto mencionado na fase de habilitação, questão essa já sanada na 

resposta ao pedido de impugnação. 

 

 

São Paulo, 04 de março de 2016. 

 

Renée Seiji Okada 

Pregoeiro 


