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RESPOSTA

PROCESSO N°: 22.0.000001242-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2022
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento
 

Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado pela empresa
ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº º
03.983.321/0001-41, referente ao Pregão Eletrônico nº 40/2022, cujo objeto 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 Tocantins,
nos quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao
Edital.

 

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 17/10/2022, às 08h:09min, de modo
que, estando a abertura do certame marcada para o dia 18/10/2022, e, conforme previsão do
subitem 23.5 do instrumento convocatório o termo final seria dia 13/10/2022.

No corpo do referido pedido consta informação de que o pedido de esclarecimento teria sido
enviado à CPL no dia 05/10/2022, às 13h:36min.

Contudo, conforme certificado nos autos, não foi localizado o e-mail em questão na caixa
de entrada, de spam nem na lixeira.

A despeito disto, considera-se tempestivo o pedido em tela em atenção ao princípio da
presunção da boa-fé.

 

2 - QUESTIONAMENTO E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

QUESTIONAMENTO:

1 – Co relação a descrição dos itens 3 e 4, no que diz respeito a "RISC/FLASH de alta
velocidade”. Os equipamentos produzidos pela maioria dos fabricantes utilizam
microprocessadores com tecnologia digital de última geração (CISC/FLASH ou RISC) que
GARANTEM TODAS as funcionalidades e proteções exigidas neste edital além de muitas
outras. As siglas CISC/FLASH, RISC/FLASH ou DSP, entre outras são todas
denominadoras de microprocessadores ou processadores que utilizam a TECNOLOGIA DE



PROCESSAMENTO DIGITAL e que são um dos pressupostos para um equipamento ou
empresa pleitear os incentivos do PPB (Processo Produtivo Básico). A adoção de uma ou
outra tecnologia não garante melhor ou pior performance ou funcionamento desde que, em
qualquer condição, as características finais do produto sejam mantidas. Dessa forma
entendemos que o produto com microprocessador CISC atende plenamente às exigências
explicitadas neste pregão. Estamos corretos em nosso entendimento?

 

RESPOSTA:

Trata-se de questionamento referente às especificações técnicas do objeto licitado,
relativamente aos itens 03 e 04, razão pela qual os autos do procedimento administrativo
foram remetidos ao setor técnico responsável, assim feito com fundamento no artigo 17,
p.u. do Decreto 10.024/2019 e subitem 23.6 do Edital.

A par disso, sobreveio manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação, dizendo
textualmente o seguinte: “Não, o entendimento está incorreto. Os microprocessadores RISC
são superiores ao CISC devido a necessidade reduzida de comandos nos circuitos internos
para a execução das ações do equipamento, atuando de forma objetiva em sua
decodificação e dessa maneira realizando com maior rapidez e precisão os ajustes e
regulagens que são necessárias para o bom funcionamento do nobreak. Já o
microprocessador CISC exige um esquema maior e mais complexo de comandos para
executar suas instruções, que não são todas utilizadas frequentemente, deixando as ações
rotineiras mais lentas e sujeitas a erros de processamento para o funcionamento adequado
do equipamento. Dessa forma, seja seguido o disposto na especificação do edital.”

 

CONCLUSÃO

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

Palmas-TO 17/10/2022

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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