
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

 

 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 077/2020 

Nobre licitante, 

Em atenção ao e-mail recebido quinta-feira, 23 de julho de 2020 11:27, que informam dúvidas sobre 
condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos 
a responder: 

 
Pergunta: 
 
ESCLARECIMENTO 01 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 13, está sendo solicitado: 
Está sendo solicitado como referência que o equipamento ofertado possua um processador da marca 
INTEL, modelo i7-7700K (4 cores / 8 threads / 8MB cachê / 9.748 pontos no PassMark). Entendemos 
que quando utilizado no termo de referência do edital marca e modelo de um produto, na verdade 
está sendo descrito apenas como referência, não obrigatoriamente tendo que ser fornecido este 
produto em específico mas sim um similar ou superior ao solicitado. Logo, se ofertarmos por exemplo, 
um processador da marca INTEL modelo i7-8700 (6 cores / 12 threads / 8MB cachê / 13.105 pontos 
no PasMark), estaremos atendendo as exigências do edital por estarmos ofertando um produto 
superior. Está correto nosso entendimento?  
 
ESCLARECIMENTO 02 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 13, está sendo solicitado: 
Está sendo solicitado como referência que o equipamento ofertado possua Placa mãe: Z270 ( 6 SATA, 
1 M2, 4 SLOT RAM, VGA, DVI-D, HDMI, 2 PCI-E x 16, 2 PCI, 1 RJ45) e Gabinete: Modelo Octane 
(não encontrado em pesquisas na internet). Entendemos que quando utilizado no termo de referência 
do edital marca e modelo de um produto, na verdade está sendo descrito apenas como referência, 
não obrigatoriamente tendo que ser fornecido este produto em específico mas sim um similar ou 
superior ao solicitado. Logo, se ofertarmos uma placa mãe que possua no mínimo 6 SATA, 1 M2, 4 
SLOT RAM, VGA, DVI-D, HDMI, 2 PCI-E x 16, 2 PCI, 1 RJ45, um gabinete por exemplo da linha 
gamer, que suporte a placa mãe ofertada e os demais periféricos que compõem o equipamento, 
estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: Caro Sr. Licitante; respondendo ao seu questionamento, informo que: 
 
Em ambos esclarecimentos vosso entendimento está correto, é vedado exigir marcas, as marcas 
estão apenas sendo usado como modelo de referência;  
Portanto se cumprir o descritivo técnico, estará atendendo a contento os requisitos editalicios.  
 
Favor verificar 2º adendo modificador. Houve alterações; 
 
Comunicamos que em virtude de tal alteração impactar na formulação das propostas, A DATA PARA 
A DISPUTA FOI ALTERADA PARA DIA 17/08/2020 às 07:30 Permanecendo  o local de disputa 
inalterado. 
 

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
*Adriano Conceição de paula 

Pregoeiro 
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*Original assinado nos autos do processo 


