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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO

FEDERAL

Secretaria Executiva de Projetos e Ações Estratégicas
Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação

 

Relatório Técnico - SEJUS/SEPROJ/UNITEC  

Prezada Pregoeira,

 

Versam os presentes autos sobre a pretensa Aquisição de equipamentos eletrônicos
para as Unidades de Internação e Gerências de Semiliberdade do Sistema Socioeduca vo e para o
Centro Integrado 18 de maio do Distrito Federal, a serem adquiridos para SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL.

Foram encaminhados a esta Unidade de Tecnologia da Informação – UNITEC/SEJUS, por
meio da Subsecretaria do Sistema Socioeduca vo, pedido de esclarecimentos, apresentado pela
empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 07/2022,
previsto para a abertura da licitação (15/06/2022), processo SEI nº 00400-00007857/2022-99, que
vejamos:

 

No Termo de Referência, Itens 01 e 02, está sendo solicitado:

1) 6 (seis) portas USB do Tipo-A, sendo pelo menos 2 (duas) localizadas na parte frontal
do gabinete e do total de portas pelo menos duas com velocidade de 10 Gbps, sendo pelo menos uma
porta com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado porem conectado ao carregador
e localizada na parte frontal do equipamento; Deverá possui pelo menos 1 (uma) porta USB do Tipo-C,
com no mínimo 10 Gbps, com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado porem
conectado ao carregador e localizada na parte frontal do equipamento;

2) Serial ATA III ou superior, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no
mínimo, 2 (dois) disco rígido para o equipamento ofertado, com velocidade de transferência de no
mínima 6.0 GB/S;

Para que seja possível a oferta dos modelos MFF de fabricantes como Dell, Lenovo e
HP, aumentando o número de ofertas e reduzindo o custo de aquisição, entendemos que serão aceitos
computadores com as características abaixo:

1) Com 5 portas USB po A, sendo 1 frontal no padrão 3.2 e 4 traseiras, sendo que 2
dessas 5 portas com velocidade de 10GBps - com 1 porta USB-C padrão 3.2 frontal - com 1 dessas 6
portas no total com carregamento com o computador desligado.

2) Com 1 conector SERIAL-ATA III de 6Gbps e com 1 conector para armazenamento M.2.

 

Nosso entendimento está correto?

 

Resposta UNITEC/SEPROJ:

O entendimento está correto, qualquer equipamento que atenda as especificações do
Termo de Referência, poderá par cipar do processo licitatório. Caso algum produto, marca, serviço ou
licenciamento de algum fabricante tenha divergência quanto a nomenclatura u lizada no TR, mas seja
similar e atenda aos requisitos desejados, estes serão analisados e eventualmente adequados e
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aceitos pela SEJUS/DF, apenas pautados por critérios técnicos e de interesse público.

 

Atenciosamente,

 

André Luiz Azevedo Chaves

Assessor Especial

Responsável pela análise

   

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ AZEVEDO CHAVES - Matr.0247666-5,
Assessor(a) Especial., em 10/06/2022, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 88578346 código CRC= 28F19581.
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