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Parecer Técnico nº 050/2021 - Em Resposta ao Ofício nº 128/2021 – 

SEPTI/SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise do Ofício Nº 128/2021-SEPTI/SEDUC para aquisição de equipamentos de TI, 

que tem por objeto “parecer técnico para compor o Processo de adesão a ARP, que tem como 

objeto, o fornecimento de desktops, notebooks, workstation acessórios, para atender as 

necessidades da Secretaria de Educação, nas especificações e condições encaminhadas em anexo 

a este oficio”. 

Por envolver sistema e serviços de informática, a Secretaria de Educação da P.R., através do 
Ofício SEPTI/SEDUC Nº 128/2021, de 01 de outubro 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 

Tal aquisição é necessária para podermos suprir algumas demandas de setores desta secretaria, 

para suprir a demanda de equipamentos de áreas especializadas em processamento gráfico áudio 

e visual para atender aos servidores em suas atividades. 

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, alinhados com a política de aquisições e descartes da Prefeitura do Recife a 

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

aquisição. 

 

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

Do Equipamento Desejado 

CADUM: 43616 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION  

ITEM DESCRIÇÃO 

01 Workstation de processamento gráfico, Lenovo Thinkstation P340 TWR com 

Processador Intel Core i7 10700, Memória RAM de 32GB DDR4 2933MHZ 

UDIMM, Unidade de armazenamento de 512GB Solid State Drive, M.2 2280, PCle-
NVMe, OPAL2.0, TLC; Quadro P1000, Sistema Operacional Windows 10 pro 

64bits, Base para mouse tecido preto, Trava de Segurança, Garantia 5 anos On site 

com Solução no Terceiro Próx. Dia útil.  

02 Workstation de áudio visual Lenovo, modelo Thinkstation P340 TWR - com 

Processador Intel Core i7 10700, Memória RAM de 64GB DDR4 2933MHz 

UDIMM; 512GB Solid State Drive, M.2 2280, PCIe-NVMe, OPAL2.0, TLC; 
Quadro RTX4000; Sistema Operacional Windows 10 Pro 64bits, Base para mouse 

tecido preto, Trava de Segurança, Garantia 5 anos On site com Solução no Terceiro 

Próx. Dia útil. 

 

As especificações técnicas dos equipamentos propostos para atender a esta demanda está em 

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

Rede de Dados Corporativa da Prefeitura do Recife, bem como com o Padrão Tecnológico de 

Referência PTR 2.0 da EMPREL, é nosso parecer de que eles atendem as necessidades a que se 

destinam.  

 

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 e assistência técnica pelo período 

de 5 anos para este tipo de equipamento oferece uma excelente relação custo x benefício. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - Oficio n.° 128/2021 - SEPTI/SEDUC - Recife, 01 de outubro de 2021 

Anexo 2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 5/2020 - Processo no 028.045/2020-3 Pregão 

Eletrônico n° 57/2020 - Tribunal de Contas da União - TCU 
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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, através do Oficio n.° 128/2021 - SEPTI/SEDUC, de 

01 de outubro de 2021 e seus anexos, para aquisição de microcomputador do Tipo Workstation, 
atestamos que as especificações dos produtos ofertados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5/2020 NORTHWARE, do Processo no 028.045/2020-3 Pregão Eletrônico n° 57/2020 - Tribunal 

de Contas da União – TCU, estão em conformidade com as exigências e padrões recomendadas 

para utilização de equipamentos de TI na infraestrutura de Rede de Dados Corporativa da 
Prefeitura do Recife, bem como com o Padrão Tecnológico de Referência PTR 2.0 da EMPREL, 

portanto, não há o que obstar quanto a esta aquisição. 

 

Recife 08 de outubro de 2021 
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