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Parecer Técnico nº 036/2021 - Em Resposta ao Ofício nº 163/2021 – 

SEMUL - SECRETARIA DA MULHER 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise do Ofício 163/2021 - SEMUL para locação de equipamentos de TI, que tem 

por objeto “Análise dos manuais técnicos e proposta referente aos lotes 1 e 2 do Processo 

Licitatório 017/2021, Pregão Eletrônico 015/2021, cujo objeto é contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos de informática (notebooks e 

projetor multimídia), com instalação e manutenção, com 02 lotes, para a Secretaria da Mulher.” 

Por envolver sistema e serviços de informática, a Secretaria da Mulher da PCR, através do Ofício 
SEMUL Nº 163/2021, de 19 de agosto de 2021, solicita à Emprel Parecer Técnico acerca do 

Ofício citado, em cumprimento ao artigo 2º do Decreto Nº 13.672 de 1986, que reza: 

“Art. 2° Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta, bem como às Fundações 

instituídas ou mantidas pelo Município, a aquisição de bens e serviços na área da informática, sem a 

prévia anuência da EMPREL. 

Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo deverão encaminhar à EMPREL, por escrito, as 

solicitações de bens e serviços de informática para obtenção do parecer conclusivo sobre a 

viabilidade técnica.” 

 

CONTEXTO 

Trata-se de Convênio nº 904186/2020, celebrado entre a Secretaria da Mulher da Prefeitura do 

Recife e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para realização de ações 
descentralizadas de prevenção e enfrentamento a violência doméstica e sexista levando a equipe 

de referência para atendimentos nos bairros de Recife em situação de vulnerabilidade social. 

As ações para atender aos objetivos do Convênio são: 1) Descentralizar as informações e serviços 

de atendimento da rede de prevenção e combate à violência doméstica e sexista para um público 

de 1080 (hum mil e oitenta) pessoas, entre mulheres e meninas do município de Recife 

promovendo atendimento e difusão das políticas de enfrentamento. 2)Ampliar atendimento dos 
serviços de atenção às mulheres em situação de violência; 3) Garantir atendimento integral, 

humanizado e de qualidade; 4) Promoção e divulgação das políticas públicas para as mulheres; 

5) Atender mulheres em situação de violência doméstica e/ou sexista; 6) Fortalecer a formação e 
o empoderamento de mulheres e meninas através de oficinas, para que a autoproteção e o acesso 

a serviços de atendimento qualificado diminuam os índices de violência contra a mulher. 

Espera-se como resultados: Promoção do acesso de 1.080 mulheres e meninas às políticas para as 

mulheres, em especial os serviços de prevenção e enfrentamento a violência doméstica e sexista 

e/ou encaminhamento daquelas que estão em situação de violência os para serviços 

especializados. 

A opção por locação, as especificações e a definição do quantitativo do objeto desta licitação 

foram estabelecidos de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio.  
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O presente Parecer tem ainda o objetivo de adequar as exigências de conformidades orientadas 
pela Plataforma Tecnológica de Referência – PTR 2.0 da EMPREL, quanto a utilização dos 

recursos tecnológicos na infraestrutura de Rede de Dados Corporativa da Prefeitura do Recife e 

as necessidades dos seus usuários quanto ao uso dos equipamentos de TI para os fins a que se 

propõe, ampliando e atualizando o parque de equipamentos. 

Neste contexto a SEMUL opta pela contratação dos equipamentos de TI propostos para 

consecução e otimização das suas atividades. 

 

ESCOPO DA ANÁLISE 

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, além 

dos impactos e adequações dos mesmos à Rede de Dados Corporativa da Prefeitura do Recife. 

O Parágrafo único do artigo 2º do já mencionado Decreto nº 13.672 de 1986 insta a Emprel a 
produzir “... parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica...” de qualquer aquisição de bens e 

serviços na área de informática, portanto não serão considerados aqui os aspectos jurídicos da 

aquisição. 

 

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

Dos Equipamentos Desejados 

EQUIPAMENTOS DE TI 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 Processador Intel® Core ™ i5-1135G7, Gráfico Intel Iris® Xe integrados; Memória 

8GB Soldada DDR4-3200 Slot de Memória; Memória máxima de até 16 GB (8 GB 

soldados + 8 GB SO-DIMM) DDR4-3200; Armazenamento 256GB SSD M.2 2242 
PCIe 3.0x4 NVMe Suporte de armazenamento, até duas unidades, 1x 2,5 "HDD + 1x 

M.2 2242 SSD 2,5" HDD até 1 TB, M.2 2242 SSD até 512 GB; Chip de áudio, Áudio 

de alta definição (HD), alto-falantes estéreo, 1,5 W x 2, Dolby® Audio ™; Câmera 
720p com obturador de privacidade; Microfone 2x, Array; Bateria 38Wh integrado, 

Vida máxima da bateria, Mobile Mark® 2018: 6 h (38Wh); Adaptador de energia 

Ponta redonda de 65W (2 pinos, montagem na parede); Tela 14 "FHD (1920x1080) 

TN 250nits antirreflexo, 45% NTSC; Teclado; Peso 1,6 kg (3,53 lbs); PROGRAMAS 
Sistema operacional Windows® 10 Professional 64Bits, português (Brasil); Software 

empacotado Teste do Office; CONECTIVIDADE Ethernet 100 / 1000M WLAN. 

02 Equipamento Projetor Multimídia com tecnologia DLP, contendo as seguintes 

funcionalidades: Tecnologia: DLP; Resolução Nativa: SVGA, 800 x 600; Brilho: 

3300 ANSI Lúmens; Contraste: 15.000:1; Lentes: F= 1,44; Formato de Tela: Nativo 
4:3 (5 modos selecionáveis); Índice de Projeção: 1,45-1.96; Tamanho da 

Imagem60"~300"; Zoom: 1.2x; Lâmpada (Normal / Economico)*: 4.500 / 6.000 / 

10.000 horas; Compensação Projetada (offset): Vertical: 106%±2.5%; Resolução 

Suportada: VGA(640 x 480) ~ WUXGA_RB(1920 x 1200); Voltagem da Lâmpada: 
UHP 203W; HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; 

Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM; Conexões: VGA in (D-sub 

15pinos) x2 *integrado com vídeo componente HDMI x2 Vídeo Composto in (RCA) 
x 1; S-Video in x 1; Alto Falante 2W x 1 USB (Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-9pinos) 
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x 1; Peso: 2.38 Kg; Fonte de Alimentação: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz; Consumo de 
Energia: 260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco), Standby <0.5W Acessórios 

Incluídos: Controle Remoto c/ Pilha; Cabo de Energia (por região);-Cabo VGA; 

Garantia: 12 meses 

 

As especificações técnicas dos equipamentos propostos para atender a esta demanda estão em 
conformidade com as exigências e padrões recomendadas para utilização na infraestrutura de 

Rede de Dados Corporativa da Prefeitura do Recife, sendo assim informamos que a instalação e 

utilização deste equipamento no ambiente da Prefeitura atendem as necessidades desta SEMUL 

para o fim a que se propõe. 

 

DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS 

Os serviços associados, neste caso, se referem basicamente à garantia do produto e ao suporte à 
operação e utilização dos recursos dos equipamentos. A garantia neste caso, será coberta pelo 

contrato de Locação. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - OFÍCIO Nº 163/2021 – SEMUL 

Anexo 2 – TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 015/2021 

Anexo 3 – ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Anexo 4 – PROPOSTA COMERCIAL DA PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 09.392.052/0001-25 

Anexo 5 – Prospectos das Especificações dos Equipamentos 

Anexo 6 - Oficio no 467/2021 – Autorização para fornecimento do Windows 10 Pro 64 PT-BR 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando as conclusões a que chegamos nos pontos do escopo da análise das especificações 
contidas na solicitação de Parecer Técnico, Ofício Nº 163/2021 – SEMUL, em 19 de agosto de 

2021, para locação de equipamentos de TI, quanto a análise dos manuais técnicos e proposta 

referente aos lotes 1 e 2 do Processo Licitatório 017/2021, Pregão Eletrônico 015/2021, 

(notebooks e projetor multimídia), com instalação e manutenção, com 02 lotes, para a Secretaria 
da Mulher, atestamos que as especificações contidas no presente Termo de Referência e seus 

anexos estão em conformidade com os padrões e normas da rede de dados corporativa da 

Prefeitura do Recife e que a instalação e utilização dos equipamentos não casará impactos 

negativos no desempenho da mesma, não havendo em que obstar quanto a esta aquisição. 

 

Recife 08 de setembro de 2021 
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