
 

 

INFORMAÇÃO DETIN Nº 009/2019 

 

Brasília, 24 de janeiro de 2019. 

 

Ao Senhor  

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Pregoeiro do CFMV 

 

Assunto: Resposta ao despacho Nº 015/2019-DEPAD/SECLC. 

 

 

   Senhor Pregoeiro, 

 

1.  Em razão do apontamento feito pela empresa BBR Soluções, a qual 

informa que o equipamento Lenovo X280 ofertado pela empresa SYSTEC, classificada 

no certame, não atende às especificações técnicas, além de solicitar a reconsideração no 

item em que foi desclassificada, temos a esclarecer que: 

 

1.1.   A tecnologia Dual Channel foi criada para que dois cartuchos de memória 

trabalhassem em conjunto, ou seja, aumentando a capacidade de comunicação entre 

memória e processador. Por exemplo, caso um equipamento possua dois pentes de 

memória de 4 Gb cada (totalizando 8 Gb), a tecnologia permitiria o acesso simultâneo 

às duas memórias. 

 

1.2.  Para que esta tecnologia funcione é necessário que a placa mãe possua 

suporte à “Dual Channel” e que, no mínimo, contenha dois slots com dois cartuchos de 

memória idênticos, ou seja, caso o computador possua apenas uma memória instalada a 

tecnologia “Dual Channel” não será utilizada. 

 

1.3.   Na especificação técnica ficou definido que o ultrabook viesse com 8 Gb 

de memória e suporte à “Dual Channel”, mas em momento algum exigimos que a placa 

mãe deveria ter obrigatoriamente dois slots de memória e suporte a esta tecnologia, ou 

ainda que a memória deveria ser dividida em dois cartuchos de 4Gb funcionando em 

“Dual Channel”. 

 

1.4.   Consequentemente, a proposta de preço apresentada pela empresa 

classificada no certame, informa que o ultrabook possui apenas um cartucho de memória 

de 8 Gb, dispensando assim o uso da tecnologia “Dual Channel”. Caso o equipamento 

viesse com dois cartuchos de 4 Gb, elas deveriam trabalhar em “Dual Channel”. Além 

disso, um cartucho de 8Gb em nada prejudica a performance do equipamento, ou seja, 

não há qualquer prejuízo ao CFMV. 



 

 

 

1.5.   Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o modelo ofertado 

pela empresa SYSTEC, encontra-se no Estudo Técnico Preliminar realizado por este 

Departamento de Tecnologia da Informação – Detin, e anexado ao Termo de Referência, 

ou seja, já havíamos analisado o equipamento antes da definição das especificações 

técnicas, inclusive informando que ele é um dos modelos que atendem às características 

contidas no Termo de Referência. 

 

1.6.   Em relação ao pedido de reconsideração da proposta da empresa BBR 

Soluções, a qual declara que no item “peso” não colocamos valores na segunda casa 

decimal, informamos que não há como abrir precedentes neste caso, visto que este 

questionamento foi feito antes do pregão eletrônico e respondemos que equipamentos 

com peso superior a 1,3 Kg seriam recusados. É importante deixar claro que 1,3 Kg 

equivale a 1300 gramas e não 1326 gramas. 

 

2.   Dessa forma, o Detin entende que o recurso encaminhado pela empresa BBR 

Soluções é improcedente. 

 

   Atenciosamente, 

 

 

 

 

Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 

Matr. CFMV nº 0323 


