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RESPOSTA

PROCESSO N° : 22.0.000000876-5
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento
 
------------------
Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado por ER Soluções
Informática Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 32/2022, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação para atender as demandas do CONVÊNIO Nº
915487/2021/CGPGC/SENAJUS, celebrado entre a União por intermédio do Ministério
da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos
quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao presente
Edital.

------------------

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 28/08/2022, de modo que, estando a
abertura do certame marcada para o dia 08/08/2022, e havendo previsão no Edital,
subitem 21.5, entende-se o mesmo por próprio e tempestivo.

------------------

2. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA
QUESTIONAMENTO 1:
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?
RESPOSTA 1:
Em conformidade com o subitem 21.6 do Edital, foi solicitado subsídio ao setor técnico
desta DPE-TO, que reforçou deve haver compatibilidade com o exigido no termo de
referência, “ conforme descrito no subitem 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”.
----
QUESTIONAMENTO 2:



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?
RESPOSTA 2:
Como afirmado em linhas acima, os autos foram encaminhados ao setor técnico que
reforçou que será obedecido o que está estipulado no edital e seus anexos, afirmando que
é concedido “o prazo de 30(trinta) dias corridos sendo possível sua prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pela contratada, mediante
justificativa apresentada dentro do prazo inicial, totalizando 60 dias. Tempo considerável
suficiente para a entrega dos equipamentos.”

------------------

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que se espera ter
prestado a contento as informações solicitadas.
 

Palmas-TO, 29 de julho de 2022.
 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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