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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, o pedido de esclarecimento formulado pela
Empresa DRIVE A INFORMATICA LTDA:
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, especificamente referente ao item 01 descrito no termo de referência,  foi
remetido e-mail ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme resposta exposta abaixo:
 
QUESTIONAMENTO e RESPOSTA:
 
Questionamentos e Respostas:
Questionamento 1 - Configuração item 01 - DESKTOP + Monitor 21,5"  - : É solicitado no item “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”, “3.2. Possuir no mínimo 12(doze)MB cache e trabalhar na arquitetura 64 bits” e “3.6. Como medida de desempenho, o processador
deverá atingir índice mínimo de 12.000(doze mil) pontos para o desempenho medido pela Passmark CPU Mark”; 
Desta forma entendemos que ao ofertamos um processador AMD Ryzen 5-PRO 4650G (06 núcleos, 12 threads, 11MB cache, frequência base 3.7 GHz, frequência turbo
4.2 GHz, 16.462 pontos passmark) estaríamos suprindo a necessidade do cliente e estaremos atendendo ao edital em sua totalidade. Está correto o nosso entendimento?
 
Resposta: 
Entendemos que nas especificações detalhadas dos equipamentos consta expressão como mínimo a ser ofertado, tendo mesmo significado de equivalente ou superior que
a configuração descrita, sendo assim não há direcionamento de marca ou algo do tipo. Em diligência ao portal do fabricante AMD, encontramos modelo que atendem ao
exigido e inclusive sendo superior em algumas características, tal como modelo AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G. Portanto, o entendimento está incorreto e o texto
publicado permanece inalterado, devendo o fornecedor atentar-se para as exigências mínimas descritas no termo de referência, ofertando produto igual ou superior ao
exigido.
Cumpre destacar ainda que as definições dos bens a serem licitados foram amplamente discutidas e aprovadas pelo departamento técnico como sendo requisitos mínimos.
Informamos ainda que o descritivo técnico atende na íntegra a legislação vigente não causando, portanto, qualquer irregularidade mencionada pela empresa.



 
 
Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra o edital de licitação, fica demonstrado que a exigência
contida no Termo de referência, é cabível e justificável e conforme manifestação  do setor responsável e que consequentemente não haverá modificação do
edital, sendo mantido as exigências.
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, formulado pela
empresa Diagrama Tecnologia.
Informo que a resposta será publicada no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.
 

Andreia Machado R. Silva
Pregoeira
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