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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 

A 
Equipe de Pregoeiro 
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT 
Pregão Eletrônico n° 045/2021 
 

A empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, inscrita no CNPJ n° 36.656.877/0001-82, com sede 
na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, por intermédio de sua 
representante legal infra assinado, vem por meio deste solicitar esclarecimentos referente 
a descrição da licitação acima mencionada. 

 
ITEM 01 

 
“51063- COMPUTADOR Processador 10Gª (8M de cache, até 4,40 GHz). 4 Núcleos; 8 

Segmentos; 4.40 GHz arquitetura de 64 bits; Cache total: 6 MB; Tipo de Bios: compatível 
e programável para permitir boot a partir da USB, unidade DVD ou lan -plug & play: possuir 
capacidade de "plug & play" -implementação: implementação em memória do tipo flash EPROM 
atualizável por software onde as atualizações devem estar disponíveis no site do 
fabricante do equipamento. -relógio: relógio calendário de tempo real e não volátil -
padrão: ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright 
sobre essa Bios, sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; Tipo da memória: 
DDR3 ou superior;Número de slots: 4; Capacidade: 8 GB de RAM ; Expansão: 32 gb ou 
superior;frequência de Clock: 1600 MHz ou superior;Barramentos e interfaces de 
comunicação;USB: mínimo 4 (quatro) portas USB 3.0, sendo 02 (duas) na parte frontal do 
gabinete;Áudio -interface de áudio: possui controladora de áudio 2.1 integrada; Sistema 
de armazenamento:Disco rígido:capacidade total de armazenamento: mínimo 500 GB; 
velocidade: 7200 RPM;interface: Sata 3;Controladora de vídeo:tipo de barramento: onboard; 
quantidade de memória: 256 mb compartilhada/nativa;taxa de transferência: 64bits; 
interface de conexão: 01(uma) VGA/HDMI; 02 display port ;Monitor de vídeo:tipo do monitor: 
Led widescreen;resolução: 1920 x 1080 a 60 HZ;conexões: display port e VGA/HDMI;área 
visível de 21,5 polegadas;rotação: sim;regulagem de altura: sim; Gabinete: Padrão small 
form factor (sff) - utilização tanto na posição horizontal como na vertical - possuir 
botão liga/desliga instalado na parte frontal do gabinete; Fonte de alimentação - 01 
(uma) fonte de alimentação com potência mínima de 180w, capaz de operar de 110v a 220v 
automático; Sistema de segurança - permitir a colocação de dispositivo antifurto 
(dispositivo de travamento); Placa de rede: interface compatível com os padrões ethernet, 
FastEthernet ou Gigabit ethernet, Autosense, Fullduplex; mouse e teclado com 
fio:Teclado:Idioma: padrão português (abnt2);Conexão: USB, sem o uso de 
adaptador;Padronização: layout abnt2 que atenda as necessidades brasileiras com as teclas 
vírgula, crase, acento circunflexo, agudo, til e o c-cedilha; Mouse: Conexão: USB, sem o 
uso de adaptador;Resolução: mínimo de 800 ou 1000 dpi;Sistemas operacionais: Sistema 
operacional instalado:Windows 10 Professional OEM 64 bits -licença/chave: OEM 64 bits -
drives e mídias: 01; Comprovações obrigatórias: Padronização de periféricos: todos os 
equipamentos e acessórios ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser do 
mesmo fabricante; mantendo o mesmo padrão de cor. Devem todos ter a marca do fabricante 
em local visível e é vetado o uso de qualquer tipo de etiqueta para atingir este quesito; 
Linha de produção: o equipamento ofertado não será descontinuado em pelo menos 90 dias 
contados a partir da abertura do edital; Compatibilidade da placa de vídeo: Driver 
disponível para o sistema operacional windows 10, e compatibilidade com directx 12; placa 
de vídeo VRAM 4 GB GDDR5 Clock básico 1,392MHz Boost Clock 1518 MHz . Embalagem: Deverá 
ser acondicionada, conforme padrão do fabricante, devendo garantir proteção durante 
transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações 
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exigidas na legislação em vigor; Documentação: Deverá acompanhar o equipamento manual do 
usuário e dos softwares instalados; Apresentar folder ou prospecto técnico do equipamento 
ofertado de forma que possibilite evidenciar com absoluta clareza o equipamento ofertado 
pelo licitante; Garantia: Tempo de garantia: 03 (três) anos de garantia, contado do 
recebimento provisório;Tipo da garantia: on-site (incluindo troca de equipamentos 
defeituosos e assistência técnica autorizada); Comprovação: apresentar declaração do 
licitante vencedor se responsabilizando pela garantia do produto ofertado de acordo com 
as normas exigidas (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica); 
Suporte:Abertura de chamado: através do 0800 disponibilizado pelo fabricante; Tempo de 
atendimento: após abertura de chamado o atendimento às chamadas técnicas durante o período 
de garantia será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas úteis;Tempo de solução: o tempo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, após o atendimento, para a solução do motivo 
causador da chamada. Sendo aceito o uso de reserva técnica pelo fabricante ou licitante 
na cidade de Primavera do Leste para atender ao tempo de solução solicitado.” 

 
No descritivo é solicitado que o processador possua 8 MB de memória cache e logo 

após a especificação da quantidade de núcleos, quantidade de threads, frequência e 
arquitetura, é solicitado que o mesmo possua 6 MB de memória cache: 

 
“...Processador 10Gª (8M de cache, até 4,40 GHz). 4 
Núcleos; 8 Segmentos; 4.40 GHz arquitetura de 64 bits; 
Cache total: 6 MB...” 

 
Ao analisar a décima geração de processadores Intel, é possível ver que o 

processador mais próximo as especificações solicitadas, se trata do Intel Core i3-10100. 
Como pode ser observado na tabela a seguir: 
 

ESPECIFICAÇÃO PROCESSADOR DESCRITO Intel Core i3-10100 
Núcleos 4 4 
Threads 8 8 

Frequência base - 3.60 GHz 
Frequência turbo 4.40 GHz 4.30 GHz 

Cache 8 MB / 6 MB 6 MB 
Arquitetura 64 bits 64 bits 

 
A única diferença entre a descrição solicitada e o processador Intel Core i3-10100 

são as especificações destacadas na tabela acima. E o processado na sequência do Intel 
Core i3-10100 é o Intel Core i5-10400. 

Por este motivo, entendemos que possa ter ocorrido um equívoco no momento de 
descrever o processador do computador e será aceito o Intel Core i3-10100. Está correto 
nosso entendimento? 

 
Referente a placa de vídeo solicitada, ao realizar uma análise, é possível ver que 

se trata de uma mistura das placas NVIDIA GEFORCE GTX 1050 e NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI. 
Conforme pode ser observado na imagem abaixo: 
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Retirado em 10/04/2021. 

https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/products/10series/geforce-gtx-1050/ 

 
Qual a placa de vídeo que será aceita. A que atende a frequência solicitada ou a 

quantidade de memória? 
 

Juína, 10 de abril de 2021 
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Erica De Fatima Gentil 
CPF: 009.876.531-05 
RG: 14107406 SSP/MT 

CNPJ: 36.656.877/0001-82 
Proprietária 

 

https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/products/10series/geforce-gtx-1050/

		2021-04-10T11:55:15-0400
	ERICA DE FATIMA GENTIL:00987653105




