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Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 29/2021 - CRP Tecnologia

Sex, 08 de out de 2021 17:18
1 anexo

OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado
do Tocan�ns, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I ao presente
Edital.
Edital: Pregão Eletrônico nº 029/2021
Órgão Interessado:  Defensoria Pública do Estado do Tocan�ns
Processo: 21.0.000000831-9
Data de abertura: 15 de outubro de 2021 às 08h:30
 
Prezado pregoeiro(a),
 
Venho através deste respeitosamente solicitar esclarecimentos para os itens mencionados
abaixo, segue:
 
 
QUESTIONAMENTO 1:
No item 1 (COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO), subitem 3.6 diz o seguinte:

“3 Processador

...
3.6. Como medida de desempenho, o processador deverá atingir índice de no mínimo
13.000(treze mil) pontos para o desempenho medido pela Passmark CPU”

 
Analisando a exigência acima, identificamos que pelas características solicitadas (6 cores, 12
threads, com processamento 3.1 GHz e memória cache de 12 MB) são muito semelhantes ao
processador Intel Core i5-10505, entretanto a pontuação deste processador atualmente é de
12.280 pontos. Importante citar que quase que diariamente o portal CPUBENCHMARK atualiza a
pontuação/índice dos processadores, no qual, basicamente esta pontuação/índice utiliza uma
média de todos os testes já realizados para aquele processador. Essa variação é normal, pois
cada teste “rodado” consta fatores e circunstâncias diferentes, tal como: softwares instalados
na máquina concorrendo com o processamento, vírus, tamanho do módulo de memória,
temperatura elevada e diversos outros fatores que podem influenciar diretamente no
desempenho daquele processador, e, assim, atingir pontuações diferentes conforme cada
situação. O trabalho da CPUBENCHMARK basicamente é calcular uma média entre todos os
testes realizados, para que assim tenha um resultado justo de performance do mesmo.
 
Acreditamos que no momento que esse termo de referência foi redigido, a pontuação que
constava deste processador era a referenciada de 13.000, entretanto neste percurso o índice
sofreu ajustes e passou de 13.000 para 12.280, perdendo em sua pontuação 5,5 %. Como não
teve perda significativa no desempenho do processador e considerando que essas atualizações



ocorrem com frequência no site da CPUBENCHMARK, portanto, entendemos que ao ofertarmos
o processador Intel Core i5-10505 com pontuação 12.280 pontos atenderemos o edital. Nosso
entendimento está correto?
 

Link para comprovação: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-
10505+%40+3.20GHz&id=4372
 
 
QUESTIONAMENTO 2:
No Item 1 (COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO), subitem 8.4 diz o seguinte:

“8 Interfaces
8.4. No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 3.2 e 04 (quatro) interfaces USB2.0 totalizando
08 (oito) interfaces USB e leitor de cartão SD no chassi do gabinete, não será aceito a
utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI;”

 
Os principais fabricantes de mercado (Dell, Lenovo e HP) possui linhas corporativas que
atendem todos os requisitos do subitem 8.4, porém o leitor de cartão SD normalmente são
encontrados somente em equipamentos importados, ou seja, são fabricados fora do Brasil,
elevando o custo do equipamento e que por sua vez, provavelmente, o mapa de preços definido
no termo de referência não engloba este custo, por ter taxa de importação e etc. Com objetivo
de aumentar a competitividade no certame, permitindo a participação de uma maior variedade
de modelos de equipamentos com um menor preço de aquisição, evitando assim que fracasse o
processo, portanto, entendemos que podemos oferecer uma das duas alternativas abaixo:
 

a. Um equipamento com todas as portas USB solicitadas, sem o leitor de cartão SD, desta
forma atenderemos ao edital. Nosso entendimento está correto?

b. Um equipamento com todas as portas USB solicitadas, mais o leitor de cartão SD externo,
desta forma atenderemos ao edital. Nosso entendimento está correto?

 
 
Atenciosamente,
 

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-10505+%40+3.20GHz&id=4372

