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Parecer Técnico nº 024/2020 - Em Resposta ao Ofício nº 209/2020 – 

GAB/SESEG – SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise do Ofício Nº 209/2020 GAB/SESEG para aquisição de microcomputadores 

e monitores para o COMPAZ DOM HÉLDER CÂMARA, que tem por objeto “parecer técnico 

de Microcomputador Mini Desktop e Monitor de 23” (Item I e V do edital do Pregão Eletrônico 

022/2020). Essa aquisição, refere-se aos equipamentos de processamento de dados do COMPAZ 

Dom Hélder Câmara. Informamos que, esses equipamentos, pertence à Ata de Registro de Preço 

de nº 22/2020 da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI”. 
 

Por envolver sistema e serviços de informática, a SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 

da PCR, através do Ofício GAB/SESEG Nº 209/2020, de 01 de setembro de 2020, 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 

Esta contratação tem como objetivo atender as necessidades da SESEG no projeto de mais um 

Centro do Compaz a ser entregue à população, que será dotado de automação informacional, 

recurso que melhora a vida do cidadão, bem como se alinhar com a política de aquisições 

centralizadas da prefeitura, através da realização de aquisições que atendam aos princípios da Lei 

de licitações e contratos 8666/93, política esta, que aufere ao erário as melhores condições de 

aquisições na busca pela eficiência. O presente Parecer tem ainda o objetivo de adequar as 

exigências de conformidades orientadas pela equipe técnica da EMPREL, quanto a utilização 

dos recursos tecnológicos na infraestrutura de Rede de Dados e as necessidades dos usuários da 

prefeitura quanto ao uso destes equipamentos para obtenção de acesso aos sistemas corporativos 

desenvolvidos pela EMPREL. 

Neste contexto a SESEG opta pela contratação do equipamento de TI proposto para consecução 

e otimização das suas atividades. 
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ESCOPO DA ANÁLISE 

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos da solução pretendida, além dos 

impactos e adequações da mesma à Rede de Dados da Prefeitura do Recife. 

Nesta análise, foram avaliados os aspectos referentes à capacidade e serviços associados as 

especificações apresentadas, uma vez que estes aspectos fazem parte do escopo deste Parecer. 

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 

Do Equipamento Desejado 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. PREÇO 

01 Microcomputador Mini Desktop Sem Monitor: 

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO 

Modelo / Versão: M720Q Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: DESKTOP MINI LENOVO 
M720Q Core Core i5-9500T, SSD 256 M2 PCLE 

NVME, 8GB MEMORIA NON- ECC, DDR4-

2666 (1X8). REDE WIFI 11ac wireless, M.2 Card, 

Intel Dual Band Wireless-AC 8265 COM V PRO ( 
PARA ACESSO REMOTO), WIND 10 PRO 

TECLADO: Lenovo Calliope Keyboard (USB 

connector), black MOUSE: Lenovo Calliope 
Mouse (USB connector), black suporte de fixação 

em monitores, compatível com furação do tipo 

Vesa PN 4XF0N82412 + o PN 4XF0N03161, 

GARANTIA: 60 MESES, CONFORME EDITAL. 

16 3.820,00 

05 MONITOR COMPUTADOR, tamanho tela 23 a 

30 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, 
qualidade de imagem full hd, interatividade da tela 

sem interatividade, ajuste sem ajustes de 

regulagem, alimentação bivolt, GARANTIA ON 

SITE 12 MESES, CONFORME EDITAL. 

16 732,13 

 

As especificações técnicas dos equipamentos propostos para atender esta demanda estão em 

conformidade com as exigências e padrões recomendadas para utilização na infraestrutura de 

Rede da Prefeitura do Recife, sendo assim informamos que a instalação e utilização deste 
equipamento no ambiente da Prefeitura atendem as necessidades desta SESEG para o fim a que 

se propõe. 
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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. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE ITAJUBÁ – UNIFEI. 

Anexo 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 - IRP Nº 016 - (Processo Administrativo 

n° 23088.012290/2020-79) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI – Campus 

Itajubá/MG. 

 

CONCLUSÃO 

Considerando as conclusões a que chegamos nos pontos do escopo da análise técnica das 
especificações contidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI, oriunda do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 022/2020 - IRP Nº 016 - (Processo Administrativo n° 23088.012290/2020-

79) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI – Campus Itajubá/MG, visando 
a contratação do Item I e V Microcomputador Mini Desktop e Monitor de vídeo de 23” do 

referido Pregão, atestamos que suas especificações estão em conformidade com os padrões e 

normas da rede de dados da Prefeitura do Recife e que a sua instalação e utilização não casará 
impactos negativos no desempenho da mesma, não havendo em que obstar quanto a esta 

aquisição. 

Recife 10 de setembro de 2020 
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