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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Esclarecimentos - Prefeitura Munic.de Porto Velho - Controladoria geral do
Munic. de Porto Velho - 852018 - 729468 
3 mensagens

pregoes@lfcgoverno.com.br <pregoes@lfcgoverno.com.br> 3 de agosto de 2018 17:10
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: Jaques LFC <jaques.silva@lfcgoverno.com.br>

Prezado pregoeiro

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., empresa com personalidade jurídica, sede e foro na Comarca de
Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 89.237.911/0001-40, vem solicitar os seguintes
esclarecimentos:

Com fulcro no item 2.3 do edital supra vimos por meio deste respeitosamente questionar e requerer:

 

 

Referente ao item 1 - Notebook desempenho avançado.

 

Esclarecimento 01

Edital exige

-PROCESSADOR

2.1-Processador de Ultima geração à data de publicação do edital, no mínimo 2 (dois) núcleos com frequência
mínima de

2.3 GHz, com cache de no mínimo 4 (quatro) Mbytes, barramento mínimo de 1333 MHz ou Bus Speedy de mínimo
de 5,0 GT/S,

compatível com aplicação de 64 bits, com suporte a aumento de desempenho do processador e Tecnologia de
virtualização,

Gráficos integrados

 

É de domínio público que a geração de processadores Intel seria está em transição da 7º para 8ª, as características
desta última geração sofreram alterações  em comparação a sua antecessora,

Os novos processadores apresentam 04 núcleos ao invés dos 02 como na geração anterior, além de uma memória
Cache maior, segundo o fabricante eles são 15% mais rápidos que a sétima geração.

Apesar de diversas  melhorias os processadores da 8º geração apresentam frequência menor, no entanto garantem
um desempenho muito superior ao seu antecessor, conforme o comparativo abaixo:

 

Processador Intel Core i7-7500U Pontuação de 5.188

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7500U+%40+2.70GHz&id=2863

 

Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz  Pontuação de 8.218

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8350U+%40+1.70GHz&id=3150

 

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7500U+%40+2.70GHz&id=2863
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8350U+%40+1.70GHz&id=3150
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No descritivo utilizado no termo de referência fica evidente que o processador  utilizado como referência foi o Intel
Core i7-7500U da 7ª geração, diante do exposto e sabendo que processadores da 8º geração proporcionam um
melhor desempenho para as máquinas, entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam processadores
Intel Core i5-8350U da 8 ª geração mesmo com frequência menor ao solicitado,  no entanto que comprovadamente
apresentem um desempenho superior conforme demonstrado , está correto nosso entendimento?

 

Esclarecimento 02

Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos
que o atendimento inicial  descrito no item 20.9, poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela
contratante, no qual, com a colaboração da  equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se  identificará o
problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será
acionado imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento?

 

 

Esclarecimento 03

Em relação a Garantia entende-se que o suporte deva cobrir, via contato telefônico, chat e/ou e-mail, perguntas
básicas sobre como realizar a configuração do equipamento, inclusive suporte ao sistema operacional e demais
softwares instalados em fábrica. Está correto o nosso entendimento?

 

Referente ao item 2 – Datashow

 

Esclarecimento 04

Edital exige:

Conexões Entradas: (1) SVideo; (1) Composite Vídeo; (1) USB tipo B ou USB (Tipo Mini B); (1) HDMI ou (1) VGA;

 

É de amplo conhecimento que conexões do tipo SVídeo estão obsoletas no mercado, a grande maioria dos
fabricantes atualmente não disponibilizam a mesma em seus equipamentos,

Afim de ampliar a competitividade entendemos que serão aceitos equipamentos mesmo que não possuam tal
conexão, está correto nosso entendimento?

 

Esclarecimento 05

Edital exige:

Ruído: mínimo 35db(típico) e máximo 35dB (típico)

 

Acreditamos que houve um equívoco no descritivo acima, pois o mesmo não deixa qualquer margem entre o mínimo
e o máximo, Afim de ampliar a competitividade no certame e consequentemente acarretando uma maior economia
ao órgão, entendemos que serão aceitos equipamentos com Ruído máximo de 38dB, está correto nosso
entendimento?

 

O interesse público é satisfeito na medida em que a competição acirrada propicia a obtenção da melhor proposta.
Ademais, a competitividade assegura que todos os licitantes sejam beneficiados por idêntica condição. Por assim,
em se tratando de competitividade, o art. 3º da Lei nº 8.666/93, elucida, in verbis:

 

"Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
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processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".

 

Portanto, em sede de matéria licitatória, a definição do objeto licitado deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição, sendo, terminantemente,
vedado aos agentes públicos, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições, que
comprometam ou frustrem o caráter competitivo da licitação.

 

Informamos ainda que tal esclarecimento é de fundamental importância para a definição do produto a ser ofertado e
desta forma requeremos a observância ao Parágrafo 1º, Artigo 12, do Decreto Presidencial 3.555/2000, que
determina:

Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

        § 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. (Grifo nosso)

 

 

Atenciosamente

 

 

 

Setor de Licitações

www.lfcgoverno.com.br

54 3419 5162

lfc@lfccomercial.com.br

 

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 6 de agosto de 2018 08:08
Para: pregoes@lfcgoverno.com.br

Bom dia, enviaremos o seu questionamento para o setor responsável pelo objeto ora licitado, portanto peço que
aguarde as devidas respostas.
 
Atenciosamente,
 
Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML.
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 7 de agosto de 2018 08:24
Para: ranieri.sp@hotmail.com

 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: <pregoes@lfcgoverno.com.br> 
Data: 3 de agosto de 2018 17:10 
Assunto: Esclarecimentos - Prefeitura Munic.de Porto Velho - Controladoria geral do Munic. de Porto Velho - 852018
- 729468 

http://www.lfcgoverno.com.br/
mailto:lfc@lfccomercial.com.br
mailto:pregoes@lfcgoverno.com.br
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Para: pregoes.sml@gmail.com 
Cc: Jaques LFC <jaques.silva@lfcgoverno.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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