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 Ribeirão Preto, 28 de julho de 2022 

À 

Defensoria Pública do Estado do Tocantins 

A/C Comissão de Licitação 

Ref.: Pregão Eletrônico N° 32/2022 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

ER Soluções Informática Ltda., inscrita no CNPJ: 05.778.325/0001-13, especialista na 

venda de microcomputadores, notebooks e servidores, revenda autorizada do fabricante 

LENOVO, interessada em participar do processo licitatório citado neste documento, vem, por 

meio desta, apresentar pedido de esclarecimento com relação à solicitação do item abaixo: 

 

QUESTIONAMENTO 1: 
  

“ANEXO I” 
“TERMO DE REFERÊNCIA” 
“ITEM 1” 
 
3. PROCESSADOR3.1. 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; 

[...] 
“Como medida de desempenho, o processador deverá atingir índice mínimo de 

12.000(doze mil) pontos para o desempenho medido pela Passmark CPU Mark, conforme portal 
de aferição: https://www.cpubenchmark.net.” 
 
 O processador que pretendemos ofertar possui todas as características solicitadas no 
edital, exceto a “modo turbo” mínimo de 4.5GHz. Entendemos que ao ofertar um processador 
com modo turbo de 4.4GHz, que atenda as demais solicitações, como clock mínimo, cache, 
núcleos, threads e com pontuação superior à 20.000 (vinte e mil) pontos de desempenho 
comprovados pelo PassMark CPU Mark, não causaremos prejuízos a administração, frente a 
ampliação da concorrência. Nosso entendimento está correto? 
 
QUESTIONAMENTO 2: 
 

“7. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA” 
“7.2. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados 

da data do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato;” 
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Atualmente estamos passando por um cenário econômico jamais visto, onde a 

pandemia provocada pela COVID-19 impactou toda a cadeia de produção de insumos para 

materiais eletrônicos. Apesar de haver uma significativa diminuição nos casos, o processo fabril 

ainda continua com dificuldades, pois os insumos continuam escassos, fazendo com que 

demore cerca de 2 a 3 meses para este material chegar ao Brasil.  

Mesmo constando neste edital que poderá ter um mútuo acordo entre as partes, diante 

deste cenário, solicitamos esclarecer: - Como a matéria-prima para produção é importada e 

seu trânsito é afetado pelo cenário mundial, podendo levar até 90 dias para chegar ao país, 

entendemos que será aceita dilação do prazo de entrega para até 60 dias corridos, desde que 

justificada, após recebimento da AF? 

    


