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Parecer Técnico nº 003/2022 – Emprel, em Resposta ao Ofício nº 

4/2023 SDSDH/PR/GGAF – SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, 

JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise do Ofício Nº 4/2023-SDSDH/PR/GGAF que solicita a substituição do modelo 

ofertado e prorrogação no prazo de entrega, que tem por objeto “parecer e anuência desse órgão, 

para substituição dos equipamentos de informática especificados na Ata de Registro de Preços 

N° 0190/2021, oriunda do Processo SEI Nº 00040-00017010/2021-78 e Pregão Eletrônico Nº 

0072/2021 da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL do 

Governo do Distrito Federal conforme solicitação em anexo”. 

Por envolver sistema e serviços de informática, a SDSDH da P.R., através do Ofício 

SDSDH/PR/GGAF Nº 4/2023, de Recife, 06 de janeiro de 2023, 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 

A solicitação por parte da empresa DUTECH INFORMÁTICA oferece justificativa plausível, 

visto que temos acompanhamos o mercado de TI nos últimos anos e tem sido comum as 

intercorrências neste sentido, recentemente alteramos o prazo de entrega nos nossos processos a 

pedido de diversos fornecedores que utilizaram a mesma justificativa. O Pós Pandemia exigiu do 

mercado de TI um enorme esforço para superar as perdas financeiras. Em 2020, o governo, 

praticamente não comprou equipamentos de TI. Este motivo forçou os grandes fabricantes a 

lançar produtos inovadores com preços competitivos para atender a demanda reprimida gerada 

pelo crescimento vertiginoso do trabalho em casa e a automação de áreas das atividades 

econômicas vitais para o negócio das empresas que resistiam à modernidade. 

Esta adesão foi solicitada à Emprel e atendida pelo PARECER TÉCNICO Nº 032/2022 – 

EMPREL - ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE TI - OFÍCIO Nº 274/2022 – 

GGEAF/SEPLAGTD - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, em Recife 30 de maio de 2022. Nossa conclusão foi de que não 

havia em que obstar quanto a esta aquisição.  
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A DUTECH INFORMÁTICA apresentou solicitação através do Ofício N° 0041/2023, Brasília-

DF, 04 de janeiro de 2023, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS 

HUMANOS, JUVENTUDE E POLITICA SOBRE DROGAS. 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE 

ENTREGA, Ref.: Empenho 2022.00497, Pregão Eletrônico: 072/2021 – item 01, trata de 

comunicar a ocorrência de fato imprevisível e superveniente, o material objeto deste empenho 

supracitado não poderá ser entregue no prazo estipulado e que o equipamento Lenovo Think 

Centre M70s está fora de linha e com sua produção, descontinuada pela fabricante LENOVO, 

com isso, temos a necessidade de substituição do modelo do equipamento para o Lenovo Think 

Centre M75s, com as mesmas especificações com a qual já foi homologado pela EMPREL para 

outras secretarias, que, justamente por se tratar de um modelo novo, a fabricante LENOVO não 

tem um estoque suficiente para atender a grandes pedidos como desta Secretaria. Com isso, a 

fabricante de computadores Lenovo nos informou que só serão possíveis a fabricação e a entrega 

dos modelos M75s na segunda quinzena de janeiro 2023. 

Com esta solicitação formal e documentação acostada é que passamos a analisar a solicitação do 

Ofício supra citado. 

 

ESCOPO DA ANÁLISE 

O escopo desta análise englobará os aspectos técnicos da solução pretendida.  

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 e 

financeiros da aquisição. 

 

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA  

 

Do Equipamento Desejado  

Oriundo da Ata de Registro de Preços 190/2021, do Processo SEI n° 00040-00017010/2021-

78, Pregão Eletrônico 072/2021, firmada entre a empresa DUTECH INFORMÁTICA LTDA-

ME e a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO SISTRITO FEDERAL. 

MICROCOMPUTADOR 

ITEM  DESCRIÇÃO DO MODELO 

Configuração e Capacidade 

1  MICROCOMPUTADOR TIPO I - LENOVO THINKCENTRE_M70s 
PROCESSADOR INTEL CORE I3 10300: 4 núcleos e 6 threads com frequência 
de 2,5 GHz, com 8 MB de cache MEMÓRIA: Memória RAM tipo DDR4, 2.666 
MHz, SDRAM com 08 (oito) Gigabytes; Dual-Channel; ARMAZENAMENTO: 
SSD com capacidade mínima de 240 GB com tecnologia NVMe, 
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CONTROLADORA DE VÍDEO: integrada ao processador com 1 GB de memória 
compartilhada, com capacidade para três monitores simultaneamente, com 
resolução entre 1.600 x 900 a 2.560 x 1.44; MONITOR DE VÍDEO: Tela Plana de 
23’,Resolução Full HD; Brilho de 250 cd/m2 capacidade de exibição de 16 milhões 
de cores; SISTEMA OPERACIONAL acompanhar licença OEM do Windows 10 
Professional 64 bits, em Português; GARANTIA: "on site" de 60 meses. 

 

 

DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA DUTECH 

Substituir o modelo proposto na referida Ata de Registro de preço nas seguintes 

condições: “O material objeto deste empenho supracitado não poderá ser entregue no prazo 

estipulado e que o equipamento Lenovo Think Centre M70s está fora de linha e com sua 

produção, descontinuada pela fabricante LENOVO, com isso, temos a necessidade de 

substituição do modelo do equipamento para o Lenovo Think Centre M75s, com as mesmas 

especificações com a qual já foi homologado pela EMPREL para outras secretarias, que, 

justamente por se tratar de um modelo novo, a fabricante LENOVO não tem um estoque suficiente 

para atender a grandes pedidos como desta Secretaria. Com isso, a fabricante de computadores 

Lenovo nos informou que só serão possíveis a fabricação e a entrega dos modelos M75s na 

segunda quinzena de janeiro 2023.” 

 

ANEXOS 

 

Anexo 01 - OFÍCIO SDSDH/PR/GGAF Nº 4/2023 

 

Anexo 02 – Processo da Adesão enviado pelo SEI Nº 27.000294/2023-76 

 

Anexo 04 - CATALOGO-ThinkCentre_M75s_Gen_2_Spec 
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CONCLUSÃO 

Considerando as conclusões a que chegamos nos pontos do escopo da análise técnica da 

solicitação em assunto, parecer técnico com anuência para substituição do modelo do 

equipamento do Registro de Preços 190/2021, do Processo SEI n° 00040-00017010/2021-78, 

Pregão Eletrônico 072/2021, firmada entre a empresa DUTECH INFORMÁTICA LTDA-ME e 

a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO SISTRITO FEDERAL, Item 1 - 

MICROCOMPUTADOR TIPO I - LENOVO THINKCENTRE_M70s com 4 núcleos e 6 threads 

com frequência de 2,5 GHz, com 8 MB de cache MEMÓRIA: Memória RAM tipo DDR4, 2.666 

MHz, SDRAM com 08 (oito) Gigabytes; Dual-Channel; ARMAZENAMENTO: SSD com 

capacidade mínima de 240 GB, Placa de vídeo integrada, Windows 10 versão Professional, 60 

meses de garantia, pelo modelo ThinkCentre_M75s_Gen_2_Spec, declaramos que as 

especificações do equipamento proposto para substituição, pela DUTECH INFORMÁTICA, 

fornecedora deste item, incluindo a vantajosidade na substituição do processador, está em 

conformidade com as normas e padrões da Rede Corporativa da Prefeitura do Recife e portanto, 

não há o que obstar quanto a esta substituição, preservando-se todas as condições editalícias. 

Recife 12 de janeiro de 2023 
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