
Área de Tecnologia da Informação 
Solicitações Diversas  

Área de Tecnologia da Informação (tecnologia@saosimao.go.gov.br) Página 1 de 7 
Prefeitura Municipal de São Simão  Praça Cívica nº 01, Centro, São Simão (GO) (64) 3553-9500 

São Simão, quinta-feira 19 de maio de 2022 

 

PARECER TÉCNICO SOBRE ITEM DO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO 004/2022 – ANÁLISE DO RECURSO 

Proponente: T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI 

CNPJ: 26.949.534/0001-52 

 

A T.I ressalta que levando em consideração, o prospecto a URL que comprove as informações do 

prospecto e o Edital 004/2022, onde está sendo analisada a alegação do Proponente via recurso. 

 

Processador 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na PRIMEIRA PROPOSTA ENVIADA pelo 

Proponente, na página 4, é exibido o modelo do 

processador: Intel® Core™ i7 10510U Turbo 

Boost 
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Ainda na PRIMEIRA PROPOSTA ENVIADA pelo Proponente, na página 7, é exibido o modelo do 

processador: Intel® Core™ i5-10210U 

 

Dessa forma, a T.I enxerga duas possibilidades de processadores, por isso o prospecto enviado gera 

dúvidas para uma tomada de decisão efetiva. 

 

 

Memória 
 

Quanto o tipo de memória, elencado pelo proponente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Na PRIMEIRA PROPOSTA ENVIADA pelo Proponente, na página 19, é exibido que o computador tem 

suporte à um quantitativo de memória de até 32GB, mas em frequência de 2.400 Mhz, e o Edital informa 

que a frequência mínima é de 2.666 Mhz. 

 

Dessa forma, mesmo a proposta do proponente informando que a frequência será de 2.666 Mhz e que 

o prospecto e a URL apresentada: https://www.br.vaio.com/notebook/fe-2021, exibe outra informação, 

NÃO HÁ COMO TER CERTEZA, sobre esse quesito do produto que o proponente irá ofertar. 

 

 

Sistema Operacional 
 

 
 

 

https://www.br.vaio.com/notebook/fe-2021
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Quanto ao Sistema Operacional o produto que está indicado pelo proponente no código: Código / EAN 

3342195 / 7896904692532 é produzido com SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME e no 

caso de algum produto que tenha sido produzido com WINDOWS 10 HOME ele terá garantido pelo 

fabricante sua atualização para WINDOWS 11, porém na mesma versão que fora adquirido, no caso: 

HOME. 

 

A atualização para uma versão PROFESSIONAL, seja ela do tipo WINDOWS 10 OU 11, 

OBRIGATORIAMENTE terá que ser adquirido junto à Microsoft, ou distribuidores dela, ou varejistas, 

ou fabricantes de equipamentos ou parceiros, de uma licença da referida versão. 

 

Apesar da proposta do fabricante informar que irá entregar o produto com a versão SISTEMA 

OPERACIONAL OEM MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS PT-BR ORIGINAL OU SISTEMA 

OPERACIONAL OEM MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64 BITS PT-BR ORIGINAL, não seria possível fazer 

isso sem VIOLAR A EMBALAGEM DOS EQUIPAMENTOS e assim fazer a substituição, e ainda os itens, 

do Edital (4.2, 7.5, 7.6, 7.7 e 11.3), supracitados abaixo são claros: 

 

 

4.2 - Equipamentos com especificações incompatíveis com este Termo de 

Referência e Edital de Licitação, que apresentem defeito de fabricação, 

entregue com a embalagem violada ou com sinais de violação, equipamentos 

danificados em função de manuseio inadequado durante o transporte até a 

Secretaria Municipal. 

 

7.5 - O sistema operacional dos computadores deverá ser Microsoft Windows 

10 PRO, 64 bits pt-br ou Microsoft Windows 11 PRO, 64 bits, pt-br OEM – 

Licença fornecida à grandes fabricantes e que a licença seja injetada 

diretamente na placamãe do notebook. 

 

7.6 - Não será permitido o fornecimento de notebook com nenhum outro 

sistema operacional que não os citados no item 7.5. 

 

7.7 - Não será permitido a prática de alteração dos sistema operacional 

realizada pelo fornecedor, onde o fornecedor adquire uma licença e instala a 

mesma após a aquisição e posterior abertura da embalagem e assim realizar a 

instalação do sistema operacional. 

 

11.3. - O proponente deverá entregar os produtos em embalagem original e 

impreterivelmente sem indicações de violações e com as identificações exigidas 

pelas legislações brasileiras que auxiliam a comprovação do produto entregue, 

sendo que ainda haverá uma inspeção por produto realizado pela Área de 

Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de São Simão. 
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Quanto a alegação do Proponente, apresentada em seu recurso, na página 14, referente a imagem 

abaixo, onde à menção de: CONHEÇA O WINDOWS 11 PRO. 

 

 
 

 

Esse link é somente para uma apresentação do produto: Microsoft Windows 11 Professional, 

desenvolvido para um efeito promocional, que redireciona para o site da própria Microsoft fabricante do 

Windows e detentora de seus direitos autorais e que é apresentado pela URL: 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/windows/business/windows-11-pro 

 

 

 
 

 

Direcionamento de Produto 
 

 
 

Na HIPÓTESE, de o Proponente ter as informações dos prospectos confirmadas, o que não aconteceu. 

 

O Proponente: T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI teve sua proposta considerada NÃO 

CONFORME COM AS EXIGÊNCIA DO EDITAL, ainda na etapa superficial da análise técnica realizada 

pela Área de T.I, assim como outro Proponente: V3 TECNOLOGIA LTDA-ME, que apresentou o mesmo 

produto e que também foi considerado  ainda na etapa superficial NÃO CONFORME COM AS 

EXIGÊNCIA DO EDITAL, e seguindo a analogia, ainda cito outro Proponente: LUCIANA RODRIGUES DA 

https://www.microsoft.com/pt-br/windows/business/windows-11-pro
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SILVA & CIA LTDA, que também teve sua proposta considerada NÃO CONFORME COM AS EXIGÊNCIA 

DO EDITAL, mas já em uma análise mais aprofundada. Seguindo a narrativa as três Proponentes 

apresentaram a mesma MARCA e MODELO: VAIO FE15 VJFE52F11X-B0531H, porém, dois 

Proponentes apresentaram o mesmo PRODUTO e um dos Proponentes apresentou um produto 

SIMILAR, MAS NÃO O MESMO, as afirmações acima podem ser corroboradas através do CÓDIGO DO 

PRODUTO, supracitado abaixo: 

 

Proponente: T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI – SKU: 3342195 / EAN: 7896904692532 

Proponente: V3 TECNOLOGIA LTDA-ME – SKU 3342195 / EAN: 7896904692532 

Proponente: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA – SKU 3341882 / EAN: 7896904663952 

 

Cabe ressaltar que a apresentação do CÓDIGO DE PRODUTO era uma exigência do Edital: 

 

7.2 - O proponente deve indicar o código UPC (Universal Product Code), que pode 
ser: EAN, ISBN, PART NUMBER, do produto que está sendo proposto. 

 

Cabe ressaltar ainda que a proposta do Proponente: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA, apesar 

de ser a que mais se aproximava das exigências do Edital, também teve parecer da Área de T.I, que HÁ 

CONSIDERAVA NÃO CONFORME COM AS EXIGÊNCIA DO EDITAL, pois, na etapa de análise mais 

aprofundada, percebeu-se que o modelo do processador: Intel Core i5-10210U, não deixava claro se 

poderia atender o Edital, no que tange o item 3 do Anexo I, Termo de Referência: 

 

Tipos de memória = DDR4 (DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933, DDR4-

3200, LPDDR4-3733). 

 

A comprovação da afirmação acima, é encontrada na URL do fabricante do processador: 

 

https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/195436/intel-core-

i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html 

 

 
 

Sendo assim o Proponente: T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI, que ainda na fase superficial da 

análise técnica foi considerado NÃO CONFORME COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, e que assim 

como qualquer outro Proponente, seria submetido à uma análise mais aprofundada, teria CERTAMENTE 

sua proposta considerada NÃO CONFORME COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, pois em sua 

proposta, apresentada tanto no primeiro quanto no segundo prospecto enviado, ele indica o mesmo 

modelo de processador: Intel Core i5-10210U, que fora questionado. 

 

Com essas constatações apresentadas acima, onde os produtos dos Proponentes: T MEDEIROS 

PINHEIRO SAMPAIO EIRELI e V3 TECNOLOGIA LTDA-ME, SÃO IDÊNTICOS e o produto do Proponente 

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA, em relação aos outros dois Proponentes É SIMILAR, e o 

que mais se aproximava das exigências do Edital, a afirmação de um possível direcionamento para algum 

modelo da marca DELL EMC, NÃO ENCONTRA EMBASAMENTO. O Proponente T MEDEIROS PINHEIRO 

SAMPAIO EIRELI, enviou dois prospectos MUITO CONFUSOS, que poderiam INDUZIR À ANÁLISES 

ERRÁTICAS, visto que não aconteceu, devido aos mais de 25 anos de experiência em T.I do profissional 

que fez as constatações. 

 

Dessa forma, diante do exposto pelo Proponente T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI, a Área de 

Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de São Simão, levando em consideração que as 

informações apresentadas nos dois prospectos, que deveriam ter sido confirmadas pela URL apresentada 

e seguindo as exigências do Edital 004/2022: 

 

INDICA QUE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS, AINDA ESTÃO FORA DA ESPECIFICAÇÕES 

SOLICITADAS NO EDITAL, PORTANTO TECNICAMENTE NÃO CONFORMES. 

https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/195436/intel-core-i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/195436/intel-core-i510210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html


Área de Tecnologia da Informação 
Solicitações Diversas  

Área de Tecnologia da Informação (tecnologia@saosimao.go.gov.br) Página 6 de 7 
Prefeitura Municipal de São Simão  Praça Cívica nº 01, Centro, São Simão (GO) (64) 3553-9500 

 

Ainda levando em consideração à análise do Proponente T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI e 

baseado em arquivos enviados pelo referido Proponente e nos recortes que foram feitos nesse parecer, 

vale ressaltar abaixo que: 

 

Primeiro envio de proposta 
 

 
 

Segundo envio de proposta 
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Site oficial do fabricante do produto indicado 
 

 
 

URL onde foram encontradas as informações: 

 

https://www.br.vaio.com/notebook-vaio-fe-15-intel-core-i5--10geracao-ssd-256gb-8gb-windows-11-

home-fhd-tela-15-cinza-escuro/p 

 

Com a análise dos recortes acima e que podem ser comprovados nos arquivos e informações que estão 

arquivadas na plataforma LICITANET, fica o seguinte questionamento. 

 

Como pode, A SEGUNDA PROPOSTA ENVIADA PELO PROPONENTE, que tem pelo 

visto, na URL supracitada acima, a mesma fonte de informação oficial, e as quais tem 

a tese de comprovação a(s) mesma(s) avaliações dos Consumidores, apresentar 

informações diferentes e destoantes para o mesmo tópico: “Sistema Operacional”? 

 

A T.I, recomenda à Área Jurídica da CPL , que encaminhe tais constatações à Procuradoria do Município 

de São Simão (GO), para que direcione aos órgãos internos e externos de controle e investigação da 

administração pública os apontamentos levantados, para que apurem e garantam assim a lisura do 

processo licitatório, que deve ser IMACULADO, tanto no que tange aos profissionais que conduzem o 

certame quanto dos Proponentes, que veem em um processo de licitação a oportunidade de fornecer 

seus produtos e serviços de maneira justa, coesa e vantajosa para ambas as partes. 

 
 

Éder José de Souza 
Assessor de Tecnologia da Informação 
Matrícula: 99115, CPF: 257.862.078-46 

https://www.br.vaio.com/notebook-vaio-fe-15-intel-core-i5--10geracao-ssd-256gb-8gb-windows-11-home-fhd-tela-15-cinza-escuro/p
https://www.br.vaio.com/notebook-vaio-fe-15-intel-core-i5--10geracao-ssd-256gb-8gb-windows-11-home-fhd-tela-15-cinza-escuro/p

