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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 
 
 

P E D I D O  D E  E S C L A R E C I M E N T O S 
 
 

Para atender de forma mais ampla a lei 8666/90, artigo 3, que diz “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 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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)“ a STUDIO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.710.871/0001-00, situada a Av. São Sebastião, 3855, Cuiabá / MT, CEP 78.045-000, vem por meio desta 
pedir os seguintes ESCLARECIMENTOS referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021, pelas 
razões a seguir delineadas: 
 
ESCLARECIMENTO 01 
 
Está sendo solicitado no termo de referência do edital, ITEM 01... 
 
Processador 10Gª (8M de cache, até 4,40 GHz). 4 Núcleos; 8 Segmentos; 4.40 GHz arquitetura de 64 bits; 
Cache total: 6 MB; 
 
A solicitação no edital de processador “10 Geração” limita as opções de oferta aos processadores da 
fabricante Intel Corporation. Esta exigência como parâmetro de especificações para definição do 
processador, acaba por restringir “imotivadamente” o objeto do certame, eliminando o seu caráter 
competitivo. Cabe ressaltar que a AMD – Advanced Micro Devices é a principal concorrente da Intel 
Corporation e a solicitação de processadores exclusivos da fabricante Intel, violam o princípio da isonomia e 
da competitividade, pois direciona exclusivamente para equipamentos que utilizam apenas processadores da 
fabricante Intel Corporation. No termos de referência do edital também está sendo solicitado inicialmente 
8MB de cachê e depois cache total de 6MB. O processador que iremos ofertar, possui 4 núcleos, 8 
segmentos, vai até 3.7Ghz de frequência de clock, mas possui memória cachê de no mínimo 12MB, o que 
significa ofertar um processador até superior ao solicitado no edital tendo em vista que uma maior memória 
cache representa também maior performance ao processador. Logo, entendemos que se ofertarmos um 
processador INTEL ou AMD, de ultima geração para o modelo de equipamento ofertado, com no mínimo 4 
núcleos e 8 segmentos, com capacidade de aumentar a velocidade de clock de forma automática até 3,7 GHz, 
com no mínimo 12MB de memória cache, estaremos atendendo as exigências do edital por estarmos 
ofertando um equipamento similar ou superior ao solicitado no edital. Está correto nosso entendimento? 
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ESCLARECIMENTO 02 
 
Está sendo solicitado no termo de referência do edital, ITEM 01... 
 
Linha de produção: o equipamento ofertado não será descontinuado em pelo menos 90 dias contados a 
partir da abertura do edital;  
 
O fato de garantir que o equipamento esteja em linha de produção e não seja descontinuado em pelo menos 
90 dias contada a partir da abertura do edital, nos causa muita preocupação uma vez que não há como 
garantirmos esta ação, pois ela depende exclusivamente do fabricante. A retirada ou não de um equipamento 
de linha de produção é uma ação tomada pelo fabricante sem aviso prévio aos distribuidores ou revendas, 
depende exclusivamente de acordos comerciais que ocorrem internamente entre as equipes de estratégias 
comerciais e de marketing e que não envolve os distribuidores ou revendedores. Somos comunicados sem 
aviso prévio de que um equipamento vai sair de linha de produção e se quer somos consultados quanto a 
estas ações. Porém, todo o equipamento mesmo saindo de linha de produção possui o resguardo de que suas 
peças serão fabricadas por no mínimo 5 (cinco) anos após sua descontinuidade. Outro ponto a se considerar, 
é que os equipamentos ofertados possuem 3 (três) anos de garantia e pode ainda ao final do contrato ser 
estendida por mais 2 (dois) anos. Ou seja, o equipamento ofertado, independente do fabricante descontinuar 
ou não o produto, por 5 (cinco) anos ele terá total garantia tanto pelo fabricante como pela licitante e terá 
reposição de peças para possíveis manutenções. No caso de um registro de preços onde o órgão gestor possa 
não adquirir toda a quantidade em um primeiro momento, podendo deixar, por exemplo, para adquirir uma 
quantidade X no final do contrato. Caso o equipamento ofertado tenha sido descontinuado no decorrer deste 
período, a licitante é obrigada a entregar o produto que o substituiu, sem custos adicionais ao órgão gestor. O 
mesmo ocorre caso falte peças de reposição do equipamento ofertado anteriormente, a licitante terá de 
substituí-lo por um equipamento mais recente. Podemos concluir com isto, que independente do 
equipamento ofertado estar ou ser descontinuado durante a realização do certame, órgão gestor não ficará 
desamparado por no mínimo 5 (cinco) anos e não irá sofrer qualquer tipo de consequência por isso, sendo de 
total responsabilidade da licitante e do fabricante manter os equipamentos atualizados e em perfeito 
funcionamento. Logo, entendemos que se ofertarmos um equipamento com no mínimo 3 (três) anos de 
garantia, podendo se estender até 5 (cinco) anos de garantia, onde a licitante e o fabricante se 
responsabilizam por todas as atualizações de drivers, framese firmwares por este período, se responsabilizam 
por manter peças de reposição ou realizar a substituição por o equipamento mais atualizado no mercado em 
relação ao momento, dentro deste período de 5 (cinco) anos, independente do equipamento ofertado estar ou 
ser descontinuado durante a realização do certame, estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto 
nosso entendimento? 
 
ESCLARECIMENTO 03 
 
Está sendo solicitado no termo de referência do edital, ITEM 01... 
 
placa de vídeo VRAM 4 GB GDDR5 Clock básico 1,392MHz Boost Clock 1518 MHz .  
 
Na parte superior do termo de referência do edital, esta sendo solicitada uma controladora de vídeo do tipo 
on-board (integrada a placa mãe) com no mínimo as seguintes interfaces do comunicação: 01(uma) 
VGA/HDMI; 02 display port. Porém mais abaixo no termo de referência, é solicitada uma placa de vídeo off 
board de no mínimo 4GB GDDR5 com Clock básico 1,392MHz Boost Clock 1518 MHz. Ocorre que ao 
instalarmos uma placa de vídeo off-board, a placa de vídeo on-board e suas interfaces tornam-se inutilizadas 
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uma vez que o sistema assume as funções da placa off-board. Algumas placas de vídeo off-board, como por 
exemplo, a NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti que é de 4GB e GDDR5, não possuem mais portas de vídeo 
analógicas (VGA), pois as interfaces de vídeo analógica já estão descontinuadas para placas de vídeo de alta 
performance. A GTX 1050 Ti, por exemplo, possui uma porta de vídeo digital DVI, uma HDMI e uma 
Display Port. Podendo por exemplo, atender a porta VGA com o uso de um adaptador. Logo, entendemos 
que se ofertarmos uma placa de vídeo off-board com no mínimo 4GB padrão GDDR5, com uma interface de 
vídeo digital HDMI, uma interface de vídeo Display Port e uma interface de vídeo DVI ou Display Port, 
estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso entendimento? 
 
Aguardamos vossa resposta aos nossos questionamentos em tempo para participarmos do certame. 
 
Atenciosamente, 

Cuiabá/Mato Grosso, 08 de abril de 2021. 

 

_________________________ 
STUDIO INFORMÁTICA 

Jair Lacerda 
Departamento Comercial 

 


