
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 02.00026/2018 

Modalidade: ERRATA -  Pregão Eletrônico nº 085/2018

Registro de Preços: nº 041/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PERMANENTE DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, DATA SHOW E SUPORTE TRIPÉ

PARA  DATA  SHOW/PROJETOR  MULTIMÍDIA),  visando  atender  as

necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do

Município de Porto Velho.

A  empresa  LIDER  NOTEBOOKS,  através  de e-mail  enviado  ao
pregoes.sml@gmail.com, solicitando esclarecimento referente ao
Edital do Pregão Eletrônico de  nº 085/2018 SRP Nº 041/2018,
datado de 18/10/2018 às 14h:37min.

A Pregoeira, designada em face dos termos das solicitações em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até  o  dia,  3  (três)  dias  úteis
anteriores a data fixada para abertura da  Sessão
Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas
diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
no campo MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.

II – DO QUESTIONAMENTO
      SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML

Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO

LSGM
1

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoes.sml@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

 Em síntese, a empresa LIDER NOTEBOOKS, questiona:

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
PREGÃO ELETRONICO Nº 085/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0026/2018
Prezados Senhores,

Com relação ao Edital em referência, solicitamos os
seguintes esclarecimentos técnicos:

Questionamento 01. 
No  Anexo  I  -  ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTITATIVOS,
página N° 20 - é solicitado:  “2.1-Processador de
Última 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.” (GRIFOS NOSSOS)
Atualmente está disponível no mercado a 8ª Geração
de  Processadores  da  fabricante  Intel.  Os  novos
modelos  de  processadores  proporcionam  um  grande
salto  de  desempenho  em  comparação  com  a  geração
anterior,  permitindo  que  os  usuários  executem
tarefas com rapidez e facilidade, façam compras com
segurança integrada e mergulhem em entretenimento
de última geração. Fonte: www.intel.com.br.
Segue lista de todos os modelos atuais lançados em
2018:
https://ark.intel.com/ptbr/Search/FeatureFilter?
productType=processors&FamilyText=Intel%C2%AE
%20Core
%E2%84%A2%20Processors&FilterCurrentProducts=true&S
tatusCodeId=4
Os  processadores  de  8ª  Geração,  apesar  de  terem
frequência de clock mínima menor, possuem quase o
dobro do desempenho se comparado com a 7ª Geração
de Processadores. Segue breve comparativo:
Processador  Intel  I7-7500u  7ª  Geração  de
processadores:
Número de núcleos: 2 (dois);
Número de Threads: 4 (quatro);
Frequência Mínima: 2,70 Ghz;
Frequência Turbo: 3,50 Ghz;
Memória Cache: 4MB;
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Processador  Intel  I5-8350U  8ª  Geração  de
processadores:
Número de núcleos: 4 (quatro);
Número de Threads: 8 (oito);
Frequência Mínima: 1,70 Ghz;
Frequência Turbo: 3,70 Ghz;
Memória Cache: 6MB;
Fonte: https://ark.intel.com/compare/95451,124969
Note  que  os  processadores  de  8ª  Geração  possuem
maior  quantidade  de  núcleos  por  chip  de
processamento, maior quantidade de memória cache e
atinge  maior  frequência,  logo  esse  processador
garante  maior  rapidez  e  eficiência  e  melhora  no
desempenho de produtividade.
Um  outro  comparativo  de  desempenho  técnico  é
através da utilização de softwares benchmarks que
exploram  todo  o  potencial  de  processamento  dos
componentes e determina uma pontuação de 0 a 30.000
pontos, onde quanto mais próximo de zero menor é a
capacidade técnica. 

Segue  comparativo  de  benchmark  de  ambos  os
processadores  realizados  pelo  Software  PassMark,
site:  https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-
i5-8350U-vs-Intel-i7- 7500U/3150vs2863.

Conforme visto no quadro acima, o processador I5-
8350U de 8ª geração ultrapassa facilmente o patamar
dos 8 mil pontos, enquanto o processador I7-7500u
de 7ª Geração fica casa dos 5 mil pontos.
Diante  de  todo  exposto,  afim  de  ampliarmos  a
competitividade do certame e com isso garantir uma
maior  economicidade  e  não  obstante  garantir  a
aquisição de equipamentos mais atuais no mercado,
entendemos  que  serão  aceitos  processadores  de  8ª
Geração com frequência mínima de 1,7Ghz, desde que
as demais especificações técnicas sejam atendidas
na íntegra. O nosso entendimento está correto?
Quaisquer  informações  sobre  os  questionamentos
deveram ser dirigidas ao Analista Técnico Matheus
Dantas, no telefone (38) 3214-2111 ou no e-mail:
licita@lidernotebooks.com.br.

Atenciosamente,
LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS.  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante  dos  fatos  arguidos,  considerando  que  a

resposta  não  depende  da  pregoeira  e  são  de  conhecimento  e

competência  da  ATESP/TI,  desta  feita  os  autos  foram

encaminhados para Atesp/TI, em vista do que dispõe o art. 7º

da  Lei  Complementar  n.  654/2017,  pelo  qual  compete  a  essa

Assessoria  Técnica  Especializada  a  análise  e  emissão  de

parecer  técnico  acerca  de  TI,  e  considerando  que  o

esclarecimento versa sobre quesitos técnicos,  o que induz à

inafastável necessidade de melhor análise dos fatos suscitados

em decorrência da natureza técnica, in verbis:

RELATÓRIO Nº 625/2018

O  processo  acima  identificado,  aportou  nesta
Assessoria Especializada em três volumes, instruído
e  numerado  até  a  folha  nº  775  para  análise,
conforme atribuições do Assessor de T.I, conferidas
por meio da Lei Complementar nº 654, de 06 de março
de  2017,  em  seu  artigo  7º,  acerca  do  pedido  de
esclarecimento  formulado  pela  empresa  LIDER
NOTEBOOKS  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS,  fls.  773-774,
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analisados a seguir, com ênfase nos princípios e
dispositivos legais aplicáveis ao feito.

Preliminarmente,  insta  ressaltar  que,  com
referência  às  aquisições  realizadas  mediante
licitação/pregão  eletrônico,  deve  a  Administração
Pública,  em  observância  ao  disposto  no  art.  3º,
caput, da Lei nº 8.666/93, garantir a igualdade na
participação dos licitantes e selecionar a proposta
mais  vantajosa,  em  observância  aos  princípios
básicos descritos na mencionada lei (art. 3º, caput
e §1º).

Destarte, dependendo do bem que se busca adquirir,
pode  a  Administração  exigir  características  que
melhor atendam às suas necessidades, com base na
conveniência  e  oportunidade,  sem  causar  qualquer
ofensa aos princípios da competitividade, igualdade
e economicidade. 

Quanto ao pedido de esclarecimento da empresa dita
alhures,  que  sugere  que  o  processador  Intel  i7-
7500u  da  7ª  Geração  atende  às  características
mínimas e, seguidamente, levanta a hipótese deste
processador ter desempenho melhor que o processador
Intel I5-8350u da 8ª Geração e que questiona se
será aceito processadores com frequência mínima de
1,7 GHz (inferior à exigida no Edital), desde que
as demais especificações técnicas sejam atendidas
na  integra,  não  deve  prosperar,  pelo  motivo  a
seguir exposto.

A impugnante alega que o processador da 8ª geração,
apesar  de  mais  recente,  não  atende  o  quesito
frequência, que é de 2.3 GHz, de fato. Contudo,
desconsidera que a Geração 8 de processadores da
Intel não se restringe ao único modelo apresentado
(Intel I5-8350u), contendo outros modelos possíveis
de  serem  ofertados,  a  exemplo  do  CORE  I7-8700
COFFEE  LAKE,  que  é  superior  às  exigências
constantes  no  instrumento  convocatório.  Desta
forma, não há razão para alteração do Edital (P.E.
085/2018).

Porto Velho, 24 de outubro, de 2018.
___________________________________

Raniéri Salomão Pereira 
Assessor Técnico de Tecnologia da Informação
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IV – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos

esclarecimentos e assim permanecendo inalterada o instrumento

convocatório, bem como a data e horário para a realização da

licitação. 

Porto Velho/RO, 25 de outubro de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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