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Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 – CM

Número do Processo Interno: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021 –CMS

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico Abertura: 01/07/2021 - 09:31

Orgão: Câmara Municipal de Santarém Município: Santarém / PA

Registrado

em

Assunto Respondido Em

25/06/2021 -

14:23

Esclarecimento 28/06/2021 - 12:25

No ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, Item 3, pede o seguinte: 1) 1 (um) slot PCI; 1 (um) slot PCI Express x1 Gen 2; 1 (um) slot PCI

Express x4 Gen 2; 2 (dois) slots PCI Express x16 Gen 3; Para não restringir a participação de mais fabricantes e pelo fato do slot PCI

estar obsoleto e em desuso, entendemos que serão aceitos modelos com 2 (dois) slots PCI Express x16 Gen 3.0 e 1 (um) slot PCI Express

x1 Gen 3.0. Nosso entendimento está correto? 2) Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante; Entendemos que serão

aceitos processadores com no máximo uma geração anterior já que fabricantes como Intel lançam anualmente processadores, porém os

fabricantes Workstations demoram a integrar em seus produtos por questões operacionais. Nosso entendimento está correto? 3)

Controladora de som com conectores de saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e

microfone na parte frontal do gabinete; Entendemos que serão aceitos modelos com saída de áudio na parte traseira e entrada e saída

frontal já que é melhor ergnomicamente. Nosso entendimento está correto? 4) Deve ser aderente à Portaria 170/2012 do INMETRO e

possuir baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou equivalente Entendemos que as normas Inmetro e Ruído deve ser do conjunto

Desktop e não apenas da Fonte, já que é o padrão em Workstations. Nosso entendimento está correto? 5) Não serão aceitos parafusos

recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete; Para não restringir a participação da

Lenovo, entendemos que serão aceitos parafuso recartilhado apenas para abertura do gabinete desde que seja projeto original do

fabricante e sem adaptações. Nosso entendimento está correto? 6) 01 (uma) baia externa de 5,25”; A baia de 5,25" está sendo

substituída pela baia SLIM em praticamente todos os fabricantes como Lenovo, HP e DELL, dessa forma, entendemos que serão aceitas

baias SLIM. Nosso entendimento está correto?
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Voltar

Referência: Análise ao pedido de esclarecimento. Em atenção ao pedido de esclarecimento ao item 03 do processo em tela recebido no

dia 25/06/2021 às 14hr 23min. Tendo em vista que as presentes razões de esclarecimento ora apresentadas tratam-se de questões de

cunho específico técnico do Departamento de tecnologia da informação - TI desta Câmara Municipal, informo incialmente que foram

solicitadas as devidas informações técnicas a respeito. Neste sentido, obtivemos do departamento os seguintes posicionamentos:

QUESTIONAMENTO 01 – SLOTS PCI EXPRESS Sim, realmente os slots padrão PCI estão obsoletos. Porém serão aceitos slots de padrão

superior para substituí-lo. Deixando claro que não há qualquer direcionamento, já que muitos fabricantes apresentam os padrões de

slots pedidos no Edital. QUESTIONAMENTO 02 – GERAÇÃO DO PROCESSADOR Sim, demora um tempo relativo entre o lançamento de um

novo processador até sua inclusão em máquinas pelos fabricantes, sendo assim serão aceitos processadores de gerações imediatamente

anteriores à mais recente, desde que atendam a pontuação mínima exigida no Edital. QUESTIONAMENTO 03 – CONECTORES DA

CONTROLADORA DE SOM Sim, as entradas e saídas de som podem ser tanto na parte traseira quanto na parte dianteira do gabinete.

QUESTIONAMENTO 04 – PADRÃO DE NÍVEL DE RUÍDO Sim, o padrão de nível de ruído conforme ISO 9296 pode se aplicar a todo o conjunto

Desktop e não apenas à fonte. QUESTIONAMENTO 05 – PARAFUSOS RECARTILHADOS Sim, os parafusos recartilhados podem ser aplicados

apenas ao gabinete, desde que não haja adaptações ou que estejam fora do projeto original do fabricante. QUESTIONAMENTO 06 –

DIMENSÕES DA BAIA Sim, o objetivo é uma workstation com dimensões mínimas, logo a baia slim cumpre o objetivo. Observações: O

objetivo do Edital é trazer o melhor custo-benefício à administração pública, logo se o fornecedor apresentar requisitos superiores ao

pedido no Edital, logicamente serão aceitos. Outros requisitos que não influenciem na qualidade do equipamento podem ser

desconsiderados dependendo do caso e do bom senso.
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