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Parecer Técnico nº 046/2022 – EMPREL - Em Resposta ao Ofício nº 

211/2022 – GAB/SMAS – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SMAS 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise do ofício Nº 211/2022 – GAB/SMAS para atualização do parque de 

microcomputadores, que tem por objeto “solicitar Parecer Técnico da EMPREL referente ao 

Processo de Dispensa Emergencial 003/2022, o qual, será firmado entre a Prefeitura da cidade 

de Recife, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e a empresa JR 

PARTNER LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA – EPP, que tem como objeto a prestação de serviços 

especializados de locação de equipamento de informática para atender as necessidades desta 

Secretaria.” 

Por envolver sistema e serviços de informática, a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE da P.R., através do Ofício GAB/SMAS Nº 211/2022, de 30 de maio de 

2022, solicita à Emprel Parecer Técnico acerca do 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 presente contratação visa efetuar a locação de estações de trabalho do tipo Desktop para atender 

as diversas áreas desta Secretaria. A necessidade de substituição das estações de trabalho é 

motivada pela proximidade do término e impossibilidade de renovação do contrato atual. A 

contratação através de serviço de locação está sendo realizada por se mostrar um modelo eficiente 

e eficaz, possibilitando os seguintes benefícios: Utilização de equipamentos de qualidade; 

Redução no campo do atendimento das solicitações de serviços, reparos e ou manutenção dos 

equipamentos, com melhoria dos índices de disponibilidade; Eliminação de investimentos iniciais 

com a aquisição de equipamentos; Extinção da contratação de serviços de assistência técnica e 

manutenção de equipamentos, que passam a ser de responsabilidade do prestador do serviço. 

Sendo assim, fica justificada a necessidade de contratação deste objeto com a finalidade de prover 

as áreas dessa Secretaria os recursos computacionais necessários para não descontinuidade das 

suas atividades. 
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ESCOPO DA ANÁLISE 

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 

 

Características do equipamento desejado 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO CADUS 

1 1 Microcomputador Básico Com Office - Tipo 1 - Computador 

LENOVO – Modelo V520S com Monitor 19,5” LENOVO, 

modelo E2003B / Estabilizador de 600 VA/ Placa de vídeo 

OffBoard. com Processador: x86 Intel core i5 7a Geração 

com no mínimo de quatro núcleos físicos 3.0GHz 4MB 

Cache com suporte a instruções AES e função “Turbo”. 

Memória: Padrão DDR4 8GB. Expansível para 32GB sem 

substituição dos pentes instalados; etc) que estejam com 

problema agilizando assim o reparo. Monitor: Do próprio 

fabricante do microcomputador, LCD tamanho mínimo de 

19,5"; Sistema Operacional Windows 8 64Bits Professional, 

com downgrade para o Windows 7 Professional de 64 bits, 

em sua última versão, em português, com licença de uso e 

etiqueta COA ou número gravado na BIOS; Suíte de 

programas de escritório Microsoft Office 2010 ou superior 

nas versões standard ou home & business em Português, 

instalado no equipamento, com no mínimo editor de textos, 

planilha eletrônica e apresentação, não aceitaremos versões 

de demonstração deste software; Teclado: Do próprio 

fabricante do microcomputador, padrão ABNT-2, conector 

PS/2 ou USB. Mouse: Ótico, do próprio fabricante do 

microcomputador, conector PS2 ou USB, 600 DPI ou 

superior. Deverá vir acompanhado de pad mouse. 

Estabilizador: Entrada 110V/220V automático e Saída 110V 

de, no mínimo, 600VA. 

123 

 

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 aparelhos. Neste caso, a prestação do serviço de locação 

contempla a garantia dos equipamentos e assistência técnica durante o período da vigência 

contratual. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – OFÍCIO_N__211/2022-GAB/SMAS 

Anexo 2 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 da Autarquia de Trânsito e 

Transporte Urbano do Recife – CTTU 

Anexo 3 – PROPOSTA DE PREÇOS INFORPARTNER 19 DE MAIO DE 2022 

 

CONCLUSÃO 

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

Referência do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 da Autarquia de Trânsito e 

Transporte Urbano do Recife – CTTU, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de locação de microcomputadores, estações de trabalho do tipo Desktop, à 

empresa JR PARTNER LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA – EPP, atestamos que as especificações 

dos equipamentos desejados atendem as exigências para serem utilizados na Rede Corporativa da 

Prefeitura do Recife, portanto não há o que obstar quanto a esta contratação. 

Recife 11 de julho de 2022  

Everaldo Rodrigues da Silva 

Matrícula: 500-2  

Analista de Informática 

 

Antonio Maria Cavalcanti de Oliveira Filho 

Matrícula: 600-9   

Departamento de Atendimento ao Usuário 
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