
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 30 de Março de 2021. 

Ref.: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 04/2021 

Objeto AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP COM AS CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS ESPECIFICADAS NO EDITAL 

 

PERGUNTA 01 – Desktop padrão – Tipo 2 com monitor de vídeo conforme Apêndice A – 

Quantidade: 10 (dez) “a) Processador de última ou penúltima geração com as seguintes 

características:  a.2) Índice Passmark – CPU Mark igual ou superior a 10.750, de acordo com a 

avaliação da Passmark Software (http://www.cpubenchmark.net) – devido ás constantes 

tualizações do site, será considerada uma variação de até 3% na pontuação; 

MINUTA 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

LOTE 02 – Desktop padrão – Tipo 2 com monitor de vídeo conforme Apêndice A – Quantidade: 

10 (dez) a) Processador de última ou penúltima geração com as seguintes características: 6 (seis)  

núcleos físicos de processamento e 12 (doze) threads; índice Passmark – CPU Mark igual ou 

superior a, 12.750 de acordo com a avaliação da Passmark Software o 

(http//:www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) devido às constantes atualizações do 

site, será considerada uma variação de até 3% na pontuação, Processadores de referência, não 

obrigatórios: Intel Core i5-10500T e AMD Ryzen 5 PRO 4650GE.” 

Com a intenção de cotar o equipamento correto, solicitamos por gentileza esclarecer qual 

pontuação devemos acatar? 

RESPOSTA 01 – O valor correto e que deve ser considerado é o que consta no Termo de 

Referência conforme abaixo: 

"a.2) Índice PassMark - CPU Mark igual ou superior a 10.750, de acordo com a avaliação 

da PassMark Software (https://www.cpubenchmark.net) - devido às constantes atualizações do 

site, será considerada uma variação de até 3% na pontuação;" 

 

PERGUNTA 02 – – Apêndice A – Especificações Técnicas – Monitor de Vídeo – Válido para os  

lotes 1 e 2 “Monitor de Vídeo de tecnologia LED, com, no mínimo, 23,8 polegadas, compatível  

om equipamentos PC, policromático, com as seguintes características mínimas: g) Ao menos 2  

duas) interfaces de conexão dentre os padrões DVI-D, D-SUB(VGA), DisplayPort e HDMI com 2  

dois) cabos incluídos;” j) O equipamento deverá ser fornecido com ao menos dois cabos de  

conexão compatíveis com as interfaces do monitor;  

Com a intenção de ampliar a competição  este Certame pretendemos entregar monitores com 

1 (uma) VGA + 1 (uma) HDMI, e no  equipamento como irá possuir DisplayPort + HDMI, para 

solucionar entregaremos um  adaptador  por equipamento de DisplayPort para VGA, não 

trazendo nenhum prejuízo a esta Instituição e  sim pelo contrário irá aumentar a 

competitividade além de ter mais chances da aquisição de equipamentos de qualidade. 

Está correto nosso entendimento? 



RESPOSTA 02 – Está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 03 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE QUALIDADE E DA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 14.1 A CONTRATADA concede garantia de 05 anos, on-site, (8x5h) para peças e mão de 

obra de todo o conjunto (Desktop e monitor), prestada por empresa credenciada pelo 

fabricante, mediante aquisição de extensão de garantia pela CONTRATADA, com prazo de 

atendimento dos chamados de um dia útil (NBD – Next Business Day), e de solução definitiva do 

ocorrido e disponibilização do equipamento com plena capacidade operacional no prazo de até 

03 (três) dias úteis, sempre contados da data da abertura do chamado. Não será permitida a 

remoção do equipamento. Caso a garantia padrão do fabricante do equipamento atenda a todas 

as exigências deste item, a extensão de garantia não será exigida. 

Para fins de garantia entendemos que o conjunto Desktop + Monitor deverá ser do mesmo 

fabricante. Está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA 03 – Não está correto o entendimento. 

 

 

Salvador, 30 de Março de 2021 

Carlos Magno Rehem Dantas 

Pregoeiro Oficial 


