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2ª NOTIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 230/2022– PMAC 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, visando a modernização tecnológica das unidades 

administrativas e operacionais da Polícia Militar do Estado do Acre. 

 

O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO notifica aos 

interessados que houve pedido de esclarecimento e Retifica o Termo de Referência em relação ao 

Edital do Pregão supramencionado. Neste sentido, com o fim de cumprir princípios intrínsecos 

como transparência e legalidade, tornamos público os pedidos de esclarecimentos a resposta  da 

PMAC, conforme segue: 

 

 1) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNACAO 

 

Empresa 1 

 

QUESTIONAMENTO 1: Segue abaixo questionamentos referente ao Edital PE 

230/2022 para que não haja entendimentos dúbios na participação. Referente ao item 1 

- workstation Devido a evolução tecnológica os equipamentos workstations novos não 

terão em sua configuração processadores da linha XEON, sendo substituídos pela nova 

geração de CORE I. Com isso, o licenciamento Windows também sofre alteração, não 

utilizando mais a nomenclatura (para workstation), sendo assim, entendemos que ao 

ofertar o Windows 10 PRO estamos atendendo ao solicitado, está correto nosso 

entendimento? 

 

 

RESPOSTA DO ORGÃO: o entendimento está em desacordo. Nesse 

sentido, enfatiza-se a necessidade de adequação as características descritas no termo de 

referência, explicita-se ainda que os processadores da linha Core I, apesar de apresentarem 

micro-arquitetura intel e muita das vezes partilharem os mesmos soquetes foram projetados com 

finalidade diversa das pretenções institucionais para o equipamento licitado. Menciona-se as 

claras vantagens da linha Xeon para o uso coorporativo/estações de trabalho: 

  

I - os processadores da família Xeon permitem sistemas bi-processados; 

II - suporte a memórias ECC; 

III - maior quantitativo de sensores térmicos (permitindo um monitoramento 

avançado e ajuste específico a regimes mais severos de utilização); 

IV - por apresentarem mais núcleos, apresentam melhora significativa em se 

tratando de multi-tarefa, com a virtualização e ambientes exigentes em HPC (High Performance 

Computing); 
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V- Os chips Intel Xeon possuem controladores de memória integrado, E/S direta 

de dados, integração para malhas de alta disponibilidade e podem ser adaptados 

especificamente de acordo com a carga de trabalho; 

VI - A distribuição de cache por núcleo é maior com os Xeons. 

  

Por fim, os Intel Xeons são projetados para aplicações que exigem alto 

desempenho, eficiência e resiliência. Características fundamentais para a finalidade que os 

workstations serão empregados na PMAC. 

 

 

QUESTIONAMENTO 2: Referente ao item 2 – O edital solicita - Conectores de som 

para saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e 

microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector tipo combo; Com a 

atualização tecnológica e visando entregar os equipamentos de geração mais recente, 

informamos que os novos computadores da Dell possuem apenas a conexão combo de 

áudio frontal, com isso, visando uma maior competitividade no certame, 

respeitosamente questionamos. Será aceito equipamento apenas com conexão tipo 

combo na parte frontal do equipamento? 

 

RESPOSTA DO ORGÃO O entendimento está de acordo. 

 

QUESTIONAMENTO 3: Estação básica de trabalho. Ao solicitar que seja entregue 

junto do equipamento o acessório que permite a instalação no formato AIO, o atual 

suporte do monitor é descartado e substituído pelo novo pedestal com suporte, sendo 

assim entendemos que não é necessário encaminhar o suporte atual do monitor uma 

vez em que ele não terá utilidade, assim evitando descarte do material? Abaixo 

imagem ilustrativa do monitor e desktop montado no acessório Dell MFS18. 
 

RESPOSTA DO ORGÃO: o entendimento está em desacordo, todos os itens do 

equipamento devem ser entregues juntamente com o produto. 

 

 

 

Empresa 2 

 

QUESTIONAMENTO 1: No edital em 28. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

na descrição para o ITEM 01 em “Alimentação Elétrica: ” é solicitado: “Deve possuir 

eficiência energética de 90% independente da carga (80 PLUS PLATINUM);” 

Informamos que as fontes certificadas pela 80 Plus utilizadas nas workstations 

comercializadas no mercado são certificadas em 115V e sendo como não redundantes. 

A mensuração da eficiência energética é realizada em faixas de cargas, com a melhor 

eficiência obtida quando utilizada com 50% da sua carga, as demais faixas de carga 

utilizas (10%, 20% e 100%) possuem eficiência menor comparada com a carga de 

50%. Por ser a carga de 50% a que possui melhor eficiência energética, ao ser referido 

que uma fonte de alimentação possui 90% de eficiência energética é considerado a 

eficiência da fonte em sua carga de 50%. A exigência de 90% de eficiência 
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independente da carga impede que os fabricantes atendam a exigência, já que apenas 

fontes 80 Plus Titanium possuem eficiência de 90% ou superior em todas as faixas de 

carga, conforme pode ser comprovado no site do 80 Plus 

https://www.clearesult.com/80plus/ ao passar o mouse sobre os selos das categorias, 

onde é informado a faixa de carga e sua eficiência. Outros sites especializados também 

tratam desse assunto, conforme pode ser verificado em 

https://www.tomshardware.com/news/what-80-plus-levels-mean, 36721.html e em 

https://www.clubedohardware.com.br/artigos/energia/tudo-o-que-voc%C3%AA-

precisa-saber-sobrea-certifica%C3%A7%C3%A3o-80-plus-r35087/?nbcpage=2. 

Fontes com eficiência energética de 90% em carga de 50% estão na categoria 80 Plus 

Gold, que é categoria da fonte de 500W da workstation da HP que desejamos ofertar. 

Visando o princípio da competitividade e assim ampliar a participação de mais 

licitantes e consequentemente permitir a nossa participação e do fabricante HP Inc. 

que representamos, solicitamos que seja aceito a oferta de workstation com fonte de 

alimentação de 500W e com 90% de eficiência energética considerando 50% de carga 

e com certificação 80 Plus na categoria Gold. Entendemos que será aceito a oferta de 

workstation com fonte de alimentação de 500W e com 90% de eficiência energética 

considerando 50% de carga e com certificação 80 Plus na categoria Gold. É correto 

nosso entendimento? 

 

 

RESPOSTA DO ORGÃO: o entendimento está  em desacordo. Nessa conjuntura, 

explicita-se a necessidade de adequação ao termo de referência. Sendo asssim, tendo em vista 

a alta demanda de utilização do workstation uma fonte 80 Plus platinum trará maior eficiência 

ao equipamento.  

 

 

QUESTIONAMENTO 2: No edital em 28. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

na descrição para o ITEM 02 em “Desempenho: ” é solicitado: “Atingir pontuação 

mínima de 17.000 pontos conforme lista de processadores no link 

http://www.cpubenchmark.net/ cpu_list.php;” As pontuações de desempenho que o 

Passmark disponibiliza em seu site é uma média dos resultados enviados, ocorrendo 

variação na pontuação conforme os resultados dos testes são enviados pelos usuários, 

podendo a pontuação de um processador aumentar ou diminuir conforme a média dos 

testes enviados. Entendemos que será aceito a oferta de desktop com processador com 

diferença de pontuação abaixo da exigida de até no máximo 1% e que atenda as 

demais exigências para o processador. É correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA DO ORGÃO: variações mínimas que não influenciem o desempenho 

computacional serão aceitas. Nesse sentido o entendimento está de acordo. 

 

QUESTIONAMENTO 3: Na 1ª NOTIFICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO e no Termo 

de Referência do Edital, item 10. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA, 

subitens 10.1 e 10.3, temos o seguinte prazo de entrega: “conforme RESPOSTA DO 

ORGÃO ao QUESTIONAMENTO 6.1ª NOTIFICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 230/2022– PMAC -prazo de entrega. O prazo de 

entrega será prorrogado para 90 (noventa) dias a contar do recebimento da Ordem de 

Entrega expedida pela Polícia Militar do Acre; 10.3 As entregas deverão ocorrer no 
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endereço indicado no item anterior, de segunda a sexta-feira das 7h00min às 

13h00min.” Conforme resposta da PMAC que vão aceitar prorrogação de no máximo 

90 (noventa) dias. Considerou uma pequena melhora do prazo, ainda assim, é pouco 

tempo devido à crise de abastecimento mundial de componentes eletrônicos atrelado a 

ausência de insumos. Considerando o momento que ainda estamos enfrentando devido 

à pandemia do COVID-19 e dificuldades de transportes, limitações de chips e 

reduções da mão de obra nos parques fabris, podemos considerar o prazo de 150 

(cento e cinquenta) dias para a entrega. Desde que devidamente embasado? Podemos 

considerar tal prazo? 

 

RESPOSTA DO ORGÃO: o entendimento está em desacordo. O prazo máximo será de 90 

dias conforme o termo de referência. 
 

 

Empresa 3  

 

QUESTIONAMENTO 1: É solicitado na 1º notificação com retificação: Onde se lê: 

"Possuir duas matrizes branca (1 na frente, 1 no verso), Xenônio ou LED; [...] Leia-se: 

- Possuir duas matrizes branca ou RGB (1 na frente, 1 no verso), Xenônio ou LED 

com AAD para 70 PPM SIMPLEX E 140 IPM DUPLEX; [...] - Velocidade de 

varredura simples (simplex/duplex) de, no mínimo, 60 ppm/120 ipm (Sessenta páginas 

por minuto/ cento e vinte imagens por minuto) 200 a 300dpi (duzentos a trezentos 

pontos por polegada) em preto e branco;" QUESTIONAMENTO: Notem que é escrito 

duas velocidades na notificação, é solicitado 70ppm/140ipm e 60ppm/120ipm. 

Entendemos que a velocidade correta que atende a necessidade deste órgão seja de no 

mínimo 60ppm, pois é a velocidade solicitada desde o inicio do projeto além de que 

não restringe a participação de scanners de 70ppm. Esta correto o nosso 

entendimento? Podemos considerar a velocidade estabelecida em edital?  

 

RESPOSTA DO ORGÃO: o entendimento está de acordo. Nesse sentido serão aceitos 

equipamentos com desempenho mínimo de 60 ppm/120 ipm (Sessenta páginas por minuto/ 

cento e vinte imagens por minuto) 200 a 300dpi (duzentos a trezentos pontos por polegada) 

em preto e branco, conforme Termo de Referência 4408851.  

 

Empresa 4  

 

QUESTIONAMENTO 1: ITENS 15 - PROJETOR - ZOOM Exigência Edital: Zoom 

digital 2x; Após a análise do edital, observamos a exigência de especificação de 

ZOOM DIGITAL 2x, entretanto após vasta pesquisa em grandes sites de renomados 

fabricantes do equipamento em disputa notamos que grande maioria possui zoom 

óptico ou manual, o que não interfere em nada na performance do equipamento. 

Visando aumentar a competitividade e os demais princípios constitucionais, 

entendemos que estará atendendo as necessidades do órgão projetores com zoom 

manual ou digital. Está correto o nosso entendimento? 

 

RESPOSTA DO ORGÃO: o entendimento está de acordo. Nesse sentido serão aceitos 

equipamentos com zoom mínimo digital 2x ou superior. 

 

Empresa 5 
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QUESTIONAMENTO 1: O edital possui exigências que limitam e tornam desigual a 

participação do maior número de licitantes. Tais exigências estão descritas no Edital, 

conforme abaixo: No ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, item 15, projetor 

multimídia é uma cópia literal do modelo Acer X1126AH de sites de revenda 

restringindo a participação de fabricantes como Epson. Dessa forma, solicitamos as 

seguintes alterações: Item 15 Projetor Multimídia Especificações mínimas: Método de 

projeção do tipo teto / frente / traseiro / teto traseiro; Sistema de projeção dlp ou 

3LCD; Tipo de lâmpada OSRAM ou similar; Número de lâmpadas: 1 Potência da 

lâmpada de 210 w ou superior; Vida útil da lâmpada no modo normal de no mínimo 

6000 horas; Vida útil da lâmpada do modo econômico de no mínimo 7000 horas; 

Possuir resolução nativa de no mínimo 1024x 768; Possuir brilho do modo padrão de 

no minimo 3400 lm (padrão ANSI ou ISO 21118 ou IDMS 15.4) Proporção nativa de 

4:3; Proporção compatível com 16:9 / 4:3; Relação de contraste em 15.000: 1; Zoom 

digital 1.35x; Interfaces / Portas Deve possuir 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 

(uma) do tipo HDMI e 01 (uma) VGA; Possuir 01 (uma) porta USB; Possuir 01 (uma) 

entradas de áudio; Possuir 01 (uma) saída de áudio; Compatibilidade de Vídeo: Deve 

possuir compatibilidade EDTV, HDTV, NTSC, SDTV e SECAM; Deve ser 

compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac; Áudio: Possuir potência de 

saída do alto-falante de no minimo 3W; Modo de saída do alto-falante do tipo mono; 

Da forma como está a especificação técnica descrita, destacamos acima as exigências 

mais explícitas, APENAS PROJETORES DA MARCA ACER X1126AH, são 

capazes de atender integralmente as exigências editalícias, além disso, o produto foi 

descontinuado, ou seja, não está mais disponível no mercado. É importante 

compreender que as principais fabricantes têm soluções e certificações capazes de 

atender o objeto desta licitação, sem a necessidade de direcionar o edital para um 

fabricante específico, limitando a competitividade do certame. Dada a complexidade 

notória do objeto do certame e principalmente pela óbvia essencialidade aos objetivos 

da Unesp, é forçoso admitir que é papel da Administração Pública se precaver de 

possíveis licitantes “aventureiros” e buscar uma competição onde os licitantes sejam, 

realmente, capazes de atender à complexidade da demanda trazida à tona com a 

esperada qualidade. 

 

RESPOSTA DO ORGÃO: Considerando o pedido de impugnação, enfatiza-se que 

constam no termo de referência os termos "similares", "mínimo" e "superiores" o que deixa 

claro que não foi restrito à marca ACER X1126AH como fora afirmado na impugnação da 

empresa VIXBOT (4679315). Dessa forma é possível a entrega de equipamento com 

características superiores ou similares as especificações descritas no Termo de Referência 

 

As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas. 

 

 

Rio Branco-AC, 10 agosto de 2022. 

 

 

Genésio Holanda de Negreiros Júnior 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação  
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Consta no processo a via original devidamente assinada 
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