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A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 085/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0026/2018 

 

Prezados Senhores, 

 

Com relação ao Edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos técnicos: 

 

Questionamento 01.  

No Anexo I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, página N° 20 - é solicitado: “2.1-

Processador de Última geração à data de publicação do edital, no mínimo 2 (dois) 

núcleos com frequência mínima de 2.3 GHz, com cache de no mínimo 4 (quatro) 

Mbytes, barramento mínimo de 1333 MHz ou Bus Speedy de mínimo de 5,0 GT/S, 

compatível com aplicação de 64 bits, com suporte a aumento de desempenho do 

processador e Tecnologia de virtualização, Gráficos integrados.” (GRIFOS NOSSOS) 

 

Atualmente está disponível no mercado a 8ª Geração de Processadores da fabricante 

Intel. Os novos modelos de processadores proporcionam um grande salto de desempenho 

em comparação com a geração anterior, permitindo que os usuários executem tarefas 

com rapidez e facilidade, façam compras com segurança integrada e mergulhem em 

entretenimento de última geração. Fonte: www.intel.com.br 

 

Segue lista de todos os modelos atuais lançados em 2018: https://ark.intel.com/pt-

br/Search/FeatureFilter?productType=processors&FamilyText=Intel%C2%AE%20Core

%E2%84%A2%20Processors&FilterCurrentProducts=true&StatusCodeId=4  

 

Os processadores de 8ª Geração, apesar de terem frequência de clock mínima menor, 

possuem quase o dobro do desempenho se comparado com a 7ª Geração de 

Processadores.  Segue breve comparativo: 

 

Processador Intel I7-7500u 7ª Geração de processadores: 

Número de núcleos: 2 (dois); 

Número de Threads: 4 (quatro); 

Frequência Mínima: 2,70 Ghz; 

Frequência Turbo: 3,50 Ghz; 

Memória Cache: 4MB; 

 

Processador Intel I5-8350U 8ª Geração de processadores: 

Número de núcleos: 4 (quatro); 

Número de Threads: 8 (oito); 

Frequência Mínima: 1,70 Ghz; 

Frequência Turbo: 3,70 Ghz; 

Memória Cache: 6MB; 

 

Fonte: https://ark.intel.com/compare/95451,124969  

 

Note que os processadores de 8ª Geração possuem maior quantidade de núcleos por chip 

de processamento, maior quantidade de memória cache e atinge maior frequência, logo 

esse processador garante maior rapidez e eficiência e melhora no desempenho de 

produtividade. 

 

Um outro comparativo de desempenho técnico é através da utilização de softwares 

benchmarks que exploram todo o potencial de processamento dos componentes e 

determina uma pontuação de 0 a 30.000 pontos, onde quanto mais próximo de zero 

menor é a capacidade técnica. 
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Segue comparativo de benchmark de ambos os processadores realizados pelo Software 

PassMark, site: https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-8350U-vs-Intel-i7-

7500U/3150vs2863  

 

Conforme visto no quadro acima, o processador I5-8350U de 8ª geração ultrapassa 

facilmente o patamar dos 8 mil pontos, enquanto o processador I7-7500u de 7ª Geração 

fica casa dos 5 mil pontos. 

 

Diante de todo exposto, afim de ampliarmos a competitividade do certame e com isso 

garantir uma maior economicidade e não obstante garantir a aquisição de equipamentos 

mais atuais no mercado, entendemos que serão aceitos processadores de 8ª Geração 

com frequência mínima de 1,7Ghz, desde que as demais especificações técnicas sejam 

atendidas na integra. O nosso entendimento está correto? 

 

 

Quaisquer informações sobre os questionamentos deveram ser dirigidas ao Analista Técnico 

Matheus Dantas, no telefone (38) 3214-2111 ou no e-mail: licita@lidernotebooks.com.br. 

 

 

Atenciosamente, 

 

LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
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