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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000831-9

ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento

1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 29/2021, cujo objeto é a
eventual aquisição de material de consumo e equipamentos de natureza permanente de informática para atender
as demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido e-mail ao
setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme
resposta exposta abaixo:
 
QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS:
 
Questionamento:
Questionamento 1: ITENS 1 E 2 3.Processador 3.1 Processador de última geração disponível utilizada pelo
fabricante com no mínimo 06(seis) núcleos e 12(doze) cabeça de leitura (threads), com frequência inicial de
processamento de no mínimo 3.1GHz, chegando em seu modo turbo no mínimo 4.5 GHz; Recentemente a Intel
lançou a 11ª geração de processadores para computadores e notebooks, assim como a AMD lançou a série 5000.
Ocorre, que os fabricantes dos equipamentos ainda não disponibilizaram equipamentos com as referidas
gerações de processadores para comercialização no Brasil. Com isso, entendemos que ao ofertar com
processador de 10ª geração da Intel, ou seja, penúltima geração dos fabricantes dos processadores, e que estão
disponíveis para comercialização, desde que o modelo esteja cumprindo com todos os requisitos técnicos
solicitados, serão aceitos. Está correto nosso entendimento?
 Resposta
Em resposta ao questionamento formulado pela empresa ER Soluções Informática Ltda., inscrita no CNPJ:
05.778.325/0001-13, Os itens 01 e 02 ficam inalterados, visto que é solicitado nos referidos itens "Processador
de última geração disponível utilizada pelo fabricante" de forma que será aceito equipamentos com as
características descrita no edital e que estejam disponível para venda, comercialização, estoque e produção no
Brasil.
Posto isso, volvam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do feito.
Diretoria de Tecnologia da Informação.
 
CONCLUSÃO
Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra
o edital de licitação, como anexo, fica demonstrado que a exigência contida no Termo de referência, é
cabível e justificável e conforme resposta do setor responsável a exigência do processor de última geração,
evidencia que trata-se daquele disponível e comercializado.
E que extrai-se que a Defensoria Pública, apenas busca a melhor tecnologia, assim entendendo que a
resposta supre a questão apresentada.
Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente
ao Pregão Eletrônico n.º 29/2021.
Informo que a resposta será publicada no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.
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