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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 CRP, 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. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 03/08/2022, 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:

No item 01 (Microcomputador), subitem “15. Processador” pede-se: 15.1. Processador deverá possuir no
mínimo 6 (seis) núcleos e 12 (doze) cabeças de leitura (threads), com frequência inicial de processamento
de no mínimo 3.1 GHz, com cache de no mínimo 12 MB (doze megabytes) e trabalhar na arquitetura 64
(sessenta e quatro) bits; Analisando as exigências do item, verificamos que o processador de 10ª geração
do fabricante Intel – Core i5-10500 (https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199277/intel-
core-i510500- processor-12m-cache-up-to-4-50-ghz.html) se assemelha bastante ao solicitado em edital,
pois possui 06 (seis) núcleos e 12 (doze) cabeça de leitura (threads), com frequência inicial de
processamento de 3.1 GHz, cache de 12MB e pontuação CPU Benchmark de 13.017 pontos
(https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5- 10500+%40+3.10GHz&id=3749), porém
sabemos que o fabricante Intel já lançou sua 12ª geração de processadores Core, desde o final de outubro
do ano passado e os maiores fabricantes de computador (Lenovo, Dell, HP, Positivo) já atualizaram seus
portifólios de modelos de computadores para a última geração dos processadores, descontinuando os
equipamentos com geração de processadores já defasados. A citar exemplos, dos novos modelos: (Lenovo
– ThinkCentre M70s Gen 3 | Dell – Optiplex 3000 SFF | HP – ProDesk 800 G9). Diante deste fato
desejamos ofertar um computador da linha corporativa do fabricante Dell (Optiplex 3000 SFF) com o
processador Intel Core i5 de 12ª geração, o modelo Intel Core i5-12500
(https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/96144/intel-core-i512500- processor-18m-
cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html), que possui 06 (seis) núcleos e 12 (doze) cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de 3.0 GHz, cache de 18MB e pontuação CPU
Benchmark de 20.369 pontos (https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-
12500&id=4675), quase 60% mais performático em relação ao modelo de i5-10500 de 10ª geração. Neste
sentindo visando a oferta de equipamentos que estão nas atuais linhas de produção dos maiores fabricantes
e que atendam a todas as especificações substanciais e em consonância com a isonomia de mercado dos



maiores fabricantes de computadores, entendemos que será aceito equipamento com o processador Intel
Core i5-12500. Nosso entendimento está correto ?

 

RESPOSTA:

Em conformidade com o subitem 21.6 do Edital, foi solicitado subsídio ao setor técnico desta DPE-TO,
que afirmou haver razão ao questionamento formulado e que o termo de referência será reavalidado.

 

-----

QUESTIONAMENTO 2:

No ITEM 01 e 02 - COMPUTADOR subitem “8. Interfaces” pede-se: 8.2. Controladora de som com
conectores para entrada, saída e microfone (podendo ser como combo – Entrada Universal) na parte
frontal do gabinete, além da conexão de saída de áudio na traseira do gabinete Fizemos uma análise dos
equipamentos que possam atender ao edital dos principais fabricantes de mercado e vimos que devido a
atualização constante dos portifólios dos fabricantes os desktops padrão no mercado de hoje em dia estão
vindo com o padrão de somente um conector de áudio na parte frontal do equipamento, sendo este do tipo
combo. Em suma, os conectores de som e saída de microfone ficam localizados na parte frontal do
equipamento e em sua grande maioria atualizado para o padrão combo. Considerando a necessidade de
aquisição do órgão, o risco de deixar de fora a participação de alguns dos principais fabricantes (Dell e
HP) e ampliar a concorrência e competitividade do processo entendemos que será aceito equipamento que
possua conectores de som e saída de microfone (ou do tipo combo) somente na parte frontal do gabinete.
Nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA:

Como afirmado em linhas acima, os autos foram encaminhados ao setor técnico que, referente ao
questionamento em questão, também retornou resposta assertiva à indagação, destacando que também será
reavaliada a necessidade de inclusão de porta traseira de áudio.

 

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

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que, conforme análise técnica da
Diretoria de Tecnologia da Informação, o certame será adiado para revisão do Termo de Referência.

 

Palmas-TO, 04 de agosto de 2022.

 

Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro
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