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O Estado de Minas Gerais por intermédio da Central de Compras da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão,  realizou a Audiência Pública Virtual (28358683)
para compra de Desktops, Notebooks e Tablets no período de 30 de março de 2021
a 15 de Abril de 2021, sendo realizada uma audiência virtual em 15/04/2021 de 14hs
às 15hs.  Isto posto, segue as ponderações realizadas:
 

LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:
12.477.490/0001-09)

Para os Lote 01: Desktop Ultracompacto Tipo I - Básico – 1765868 e Lote 02: Desktop
Ultracompacto Tipo II - Padrão - 1765876

ITEM 6. BIOS  

Sugerimos incluir os seguintes itens no textos:  

6.16. A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-
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147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos
de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o
controle de execução a mesma;

6.17. Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação
definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC
27040:2015;

Justificativa: Objetivando o fornecimento de um equipamento com BIOS seguro, baseado nos
padrões de mercado que fazem uso de métodos de criptografia mais robusta para verificar a
integridade da BIOS antes de passar o controle de execução a mesma, garantido maior
integridade ao BIOS e consequentemente menores chances de ataques de malwares (e outros),
sugerimos a SEPLAG-MG a inclusão do texto acima.

RESPOSTA: O item será complementado.

 

ITEM 9. TECLADO

Sugerimos incluir os seguintes itens no textos:  

9.3. Com proteção contra líquidos através de drenos;

Justificativa: Com o objetivo de garantir a melhor aquisição possível a SEPLAG-MG através da
aquisição de um periférico mais durável e resistente, sugerimos incluir a exigência de teclado
resistente a líquidos.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 10. MOUSE            

Sugerimos ajustar o itens 10.1 e 10.3 no texto:  

10.1. Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de conformação
ambidestra (simétrico), com botões esquerdo, direito e scroll central (próprio para
rolagem) e conexão USB, compatível com o computador ofertado. O Mouse deverá
ser, obrigatoriamente, do mesmo fabricante e possuírem a mesma marca do
microcomputador.

Sugerimos atualizar também o item 10.3 de forma a exigir resolução
mínima de 1000Dpi para o mouse, tendo em vista que essa resolução é padrão/usual
em todos os mouses desenvolvidos para o mercado corporativo.

Justificativa: Observando o princípio das boas práticas em T.I, sugerimos a SEPLAG atualizar o
texto de forma a se exigir mouse do mesmo fabricante do microcomputador, garantindo-se assim
o perfeito atendimento a garantia de todos os itens, pelo próprio fabricante do equipamento,
garantindo rápido SLA de solução em caso de falhas.

RESPOSTA: Não será inserida no edital a exigência de mesmo fabricante para o mouse, em
função de jurisprudências já publicadas a respeito (Ex: Acórdão 2.403/2012-Plenário). Quanto as
especificações da resolução mínima, a mesma não será alterada. Contudo, trata-se de
especificação mínima, podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 11. GABINETE

Sugerimos ajustar o texto do item 11.6 e 11.10:

11.6. Possuir ventilação preferencialmente nas partes frontal e traseira,
não sendo admitidas aberturada na partes inferiores e ou superiores;

Justificativa: Os microcomputadores do tipo USFF foram projetados para serem utilizados em
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pequenos espaços e com pouca ventilação. Deste modo, os fabricantes adotaram o sistema de
ventilação em "linha", isto é, com a entrada de ar frio passando pela grade frontal do equipamento,
resfria-se os componentes internos e o ar quente sai pela grande traseira, formando-se uma
espécie de "tubo de ar". Esse sistema se demonstra ser o mais eficaz nos microcomputadores de
última geração. Deste modo, objetivando a melhor compra possível a SEPLAG-MG ao adquirir um
equipamento com melhor tecnologia de resfriamento embarcado facilitando o uso do equipamento
em ambiente não refrigerado, sugerimos atualizar o texto do item 11.6 para:

10.10. Possuir fonte de alimentação com Tensão de entrada CA
110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático, dimensionada para suportar a
configuração máxima do equipamento, eficiência mínima de 89% (comprovado por
laudo técnico reconhecido) e acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR
14136.

Justificativa:      Sugerimos a atualizar a eficiência mínima da fonte de alimentação, passando de
80% para 89% de eficiência mínima, objetivando a melhor contatação possível a SEPLAG-MG. Ao
adquirir um fonte com eficiência mínima de 89%, a contratante irá garantir que o equipamentos
que desperdiça menor quantidade de energia elétrica para alimentar o sistema.

RESPOSTA: Não serão inseridas no edital tais exigências. Contudo, trata-se de especificação
mínima, podendo o fornecedor entregar o produto com tais características.

 

ITEM 12. MONITOR DE VÍDEO

Sugerimos ajustar o texto do item 12.2: 12.2. Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED
(LED orgânico ou LCD iluminada por LED). Tela plana na dimensão de, no mínimo, 23,6
polegadas, formato widescreen (16:9). Totalmente compatível com o computador ofertado.

Justificativa: Objetivando a aquisição de um monitor com tela de maior dimensão,
proporcionando maior angulo de visão, aumento na produtividade do usuário e sem onerar a
contração, sugerimos a SEPLAG - MG a atualização do texto de forma a exigir tela de no mínimo
de 23,6'' pol.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 14. ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sugerimos ajustar o texto do item 14.5: 14.5 O gabinete deve vir acompanhado de base
antiderrapante para fixação sobre mesa para uso na posição horizontal.

Justificativa: Essa sugestão de ajuste têm por objetivo evitar o entendimento errado de que será
necessário também o fornecimento de uma base para uso na posição vertical, com custo aprox.
de R$ 50,00 por und. Entendemos que este acessório não é objeto da contratação, tendo em vista
a exigência do fornecimento do acessório VESA para acoplagem do mini ao Monitor.

RESPOSTA: O item será complementado.

 

Para o Lote 03: Notebook Tipo I - Alta mobilidade – 1765892 e Lote 05: Notebook Tipo II:
NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - 1765906

ITEM 3. BIOS  

Sugerimos incluir os seguintes itens no textos:  

3.9. A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147
ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle
de execução a mesma;

3.10. Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação
definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento,
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definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC
27040:2015;

Justificativa: Objetivando o fornecimento de um equipamento com BIOS seguro, baseado nos
padrões de mercado que fazem uso de métodos de criptografia mais robusta para verificar a
integridade da BIOS antes de passar o controle de execução a mesma, garantido maior
integridade ao BIOS e consequentemente menores chances de ataques de malwares (e outros),
sugerimos a SEPLAG-MG a inclusão do texto acima.

RESPOSTA: O item será complementado.

 

ITEM 4. PROCESSADOR

Sugerimos ajustar o texto dos itens 4.2 e 4.6:    4.2 Quantidade mínima de núcleos reais "4".

4.6. O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na
proposta de fornecimento. O processador deverá estar em linha de produção pelo
fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2019, inclusive. Não serão aceitos
processadores descontinuados.

Justificativa: Com o objetivo de adequar o texto aos modelos de processadores mais recentes
atuais disponíveis no mercado, garantindo-se assim a aquisição mais vantajosa a SEPLAG-MG,
sugerimos ajustar o item 4.2 de forma a exigir o número mínimo de núcleos do processador igual a
"4". Os modelos de processador Intel Core I3-10100t e AMD Ryzen 3 4300U são modelos de
entrada e de baixo custo, que atendem a esta e demais exigências.

Sugerimos que o texto seja atualizado de forma a se exigir processadores com data de
lançamento a partir de janeiro de 2019 (mantendo se o padrão exigido nos desktops) ou para
janeiro de 2020 objetivando a contratação de equipamentos da 11ª Geração e 4ª Geração AMD
Ryzen, já em linha de fabricação e sendo comercializado no Brasil desde o final de 2020.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 5. MEMÓRIA RAM             

Sugerimos ajustar o texto do item 5.1: "5.1 Barramento DDR4-2666 MHz ou superior;"

Justificativa: Os novos processadores Intel e AMD de última geração já oferecem suporte a
memórias DDR4 com frequência de operação de 3.200MHZ. Deste modo, por não haver
acréscimo nos custos da aquisição e assim garantindo a melhor compra possível a SEPLAG-MG,
sugerimos atualizar o texto para mínimo de memórias 2666Mhz. Os processadores de entrada
dos fabricantes Intel e AMD, Core i3-1115G4 e Ryzen 3 4300u, respectivamente, atendem a essa
exigência.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 6. INTERFACE DE REDE     

Sugerimos ajustar o texto dos itens 6.2 e 6.3:   

“6.2 Controladora integrada de rede wireless b/g/n/ac/ax (pelo menos);
6.3 Bluetooth 5.0 ou superior;”

Justificativa: O mercado implementou desde o ano de 2019 o padrão AX (WIFI 6), o qual
proporciona ganhos de velocidades de até 2,40 Gbps na rede Wireless 5,0Ghz, juntamente com a
tecnologia bluetooth 5.1. Por ser tecnologia já padrão e usual no mercado, e observando a melhor
compra possível a SEPLAG-MG, sugerimos atualizar o item conforme sugerido.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
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podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 9. CONEXÕES                                                       

Sugerimos ajustar o texto do item 9.1: “9.1 Mínimo de 3 (três) portas USB e pelo menos 1
(uma) sendo USB 3.1 Tipo C e 1 (uma) porta USB 3.0 Tipo A ou superior;”

Justificativa: Solicitamos encarecidamente o ajuste na especificação do item 9.1 de forma a
possibilitar a participação dos equipamentos da Lenovo neste futuro certame que será publicado
pela SEPLAG. Os nossos novos modelos de notebook em linha de fabricação acompanham as
necessidades do mercado internacional e o que vemos ao analisar as exigências globais é uma
redução no uso de portas USB para acoplagem de dispositivos de armazenamento/conexão
rápida (USB) devido a alta migração para o uso de serviços em nuvem (dados não mais alocados
na unidade de armazenamento central do dispositivo/notebook). Além deste fator, vemos também
a crescente força compradora de dispositivos replicadores do tipo DOCK para notebook, assim o
usuário final consegue atingir o "dois mundos", mobilidade por poder transportar o dispositivo
conforme sua necessidade, e um quando em casa/escritório têm fácil acesso a conexão de todos
os dispositivos/acessórios/periféricos através de um único cabo USB (Monitores, HD's externos,
leitores externos, pen drive, fonte de alimentação e etc, todos interligados via USB-C).

Ante ao exposto, com o intuito de possibilitar a participação dos produtos Lenovo, solicitamos
ajustar o 9.1 conforme sugerido, visto não provocar perdas nessa aquisição.

RESPOSTA: O item será alterado.

 

ITEM 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA

Sugerimos ajustar o texto do item 11.1: “11.1 automaticamente, com capacidade para suportar
a máxima configuração permitida pela placa mãe, possuindo potência de 65Watts ou menos;”

Justificativa: Com o objetivo de garantir a aquisição de um equipamento com fonte de
alimentação suficiente para alimentar todo o sistema, evitando-se falhas futuras no hardware por
insuficiência energética, sugerimos ajustar o texto para potência mínima de 65Watts.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Foi especificada a potência máxima de 90
Watts, sendo permitida a entrega de fonte de menor potência deste que tenha capacidade para
suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe.

                              

ITEM 12. DIMENSÕES

Sugerimos ajustar o texto do item 12.1: ”12.1 Tela (dimensão mínima) e resolução 1920x1080”

Justificativa: Por ser tecnologia já padrão nos notebooks desenvolvidos para a linha corporativa
Lenovo e que não provoca aumento nos custos da contratação, sugerimos atualizar o texto para
resolução de tela mínima de 1920x1080.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 16. MOUSE EXTERNO

Sugerimos ajustar o texto do item 16.1:              

“16.1. Mouse óptico com 03 (três) botões (incluindo scroll de rolagem),
com formato ergonômico e conformação ambidestra. O Mouse deverá ser,
obrigatoriamente, do mesmo fabricante e possuírem a mesma marca do
microcomputador”

Justificativa: Observando o princípio das boas práticas em T.I, sugerimos a SEPLAG atualizar o
texto de forma a se exigir mouse do mesmo fabricante do microcomputador, garantindo-se assim
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o perfeito atendimento a garantia de todos os itens, pelo próprio fabricante do equipamento,
garantindo rápido SLA de solução em caso de falhas.

RESPOSTA: Não será inserida no edital a exigência de mesmo fabricante para o mouse, em
função de jurisprudências já publicadas a respeito (Ex: Acórdão 2.403/2012-Plenário). Quanto as
especificações da resolução mínima, a mesma não será alterada. Contudo, trata-se de
especificação mínima, podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 20. GARANTIA

Sugerimos ajustar o texto do item 20.1:  Solicitamos esclarecer se o prazo de garantia será de
36 ou 48 meses on-site, tendo em vista a solicitação contida na página 09 do texto de referência.

RESPOSTA: A informação será corrida.

 

Para o Lote 05: Notebook Tipo II: NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO – 1765906

ITEM 4. PROCESSADOR

Sugerimos ajustar o texto dos itens 4.3: 4.3 Quantidade mínima de Threads
"6".                                                                                             

Justificativa: Observando os modelos concorrentes AMD e INTEL que atendem as necessidades
deste Lote, identificamos que os modelos Intel Core I5-1135G 7 e AMD Ryzen 5 4500U atendem
as necessidades da SEPLAG. Ocorre que, por diferenças na construção de cada CHIP de
processamento adotadas por cada fabricante, o processador do fabricante Intel tem uma menor
quantidade de núcleos reais e maior quantidade de núcleos virtuais (threads), sendo 4 núcleos e
reais e 8 threads. Já os processadores do fabricante AMD possuem maior quantidade de núcleos
reais e uma menor quantidade de núcleos virtuais, sendo 6 nucleos reais e 6 threads. O que no
final das contas podemos constatar que ambos possuem 12 núcleos de processamento e
desempenho iguais (o AMD supera por pouco). Vide comparativo:
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-1135G7-vs-AMD-Ryzen-5-4500U/3830vs3702

Desde modo, objetivando o princípio da ampla participação, visto que ao ajustar o item a
SEPLAG irá possibilitar a participação dos CHIP's AMD também na disputa de preços,
sugerimos o ajuste acima no item 4.3.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

DRIVE A INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08)

Lote 01: Desktop Ultracompacto Tipo I - Básico - 1765868

ITEM 4. PLACA -MÃE

4.2 Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. Serão aceitas as
formas de implementação do TPM: discreta, integrada e de firmware.

Sugerimos a remoção via firmware, por ser mais vulnerável a ataques externos. Todos os
fabricantes possuem equipamentos com chip TPM sem ser via Firmware

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 5. INTERFACE

5.5 Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao gabinete, com pelo menos 01 (uma)
antena externa de, no mínimo, 1,5 dBi de ganho. Não será aceita solução USB para as interfaces
de
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conectividade.

Sugerimos a inclusão do padrão AX, presente nas placas de redes atuais e disponível para todos
os fabricantes

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 8. CONTROLADORA DE VÍDEO

8.2 Suporte a alocação e fornecimento de memória mínima.

Solicitamos a alteração. Suporte a alocação de forma dinamica e fornecimento de memória
mínima.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Lote 02: Desktop Ultracompacto Tipo II - Padrão - 1765876

ITEM 1. PROCESSADOR

1.5 Quantidade mínima de Threads

Se o interesse era Intel Core i5 e Ryzen 5, sugiro alterar para:
6 núcleos
12threads
Intel® Core™ i5-10400T
AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 4. PLACA-MÃE

4.2 Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. Serão aceitas as
formas de implementação do TPM: discreta, integrada e de firmware.

Sugerimos a remoção via firmware, por ser mais vulnerável a ataques externos. Todos os
fabricantes possuem equipamentos com chip TPM sem ser via Firmware

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 5. INTERFACE

5.5 Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao gabinete, com pelo menos 01 (uma)
antena externa de, no mínimo, 1,5 dBi de ganho. Não será aceita solução USB para as interfaces
de
conectividade.

Sugerimos a inclusão do padrão AX, presente nas placas de redes atuais e disponível para todos
os fabricantes

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 8. CONTROLADORA DE VÍDEO
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8.2 Suporte a alocação e fornecimento de memória mínima.

Solicitamos a alteração.
Suporte a alocação de forma dinamica e fornecimento de memória mínima.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Lote 03: Notebook Tipo I - Alta mobilidade - 1765892

ITEM 2. PLACA PRINCIPAL

2.2 Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. Serão aceitas as
formas de implementação do TPM: discreta, integrada e de firmware.

Sugerimos a remoção via firmware, por ser mais vulnerável a ataques externos. Todos os
fabricantes possuem equipamentos com chip TPM sem ser via Firmware.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 4. PROCESSADOR

4.6 O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento.
O processador deverá estar em linha de produção pelo fabricante e ter sido lançado a partir de
janeiro de 2018, inclusive. Não serão aceitos processadores descontinuados.

Solicitamos a alteração para julho de 2019, permitindo a participação dos processadores:
Intel® Core™ i3-10110U
AMD Ryzen™ 3 5400U

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 5. MEMÓRIA RAM

5.1 Barramento DDR4-2400 MHz ou superior;

Solicitamos a alteração para 2666, suportada pelos processadores atuais

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 6. INTERFACES DE REDE

6.2 Controladora integrada de rede wireless b/g/n/ac (pelo menos);

Sugerimos a inclusão do padrão AX, presente nas placas de redes atuais e disponível para todos
os fabricantes

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 8. INTERFACES DE GRÁFICOS

8.2 Suporte a alocação e fornecimento de memória mínima.

Solicitamos a alteração.
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Suporte a alocação de forma dinamica e fornecimento de memória mínima.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

8.3 Suporte a resolução mínima com profundidade de cores de 32 bits de forma
independente (imagens diferentes em cada monitor), com taxa de atualização mínima de 60 Hz e
padrão plug- and-play; 1280x720

Sugerimos a alteração do texto incluindo
1280x720 nos monitores externos

Caso não seja indicado, poderá gerar duvidas se a tela do notebook tenha que suporta a
resolução informada, sendo necessário ofertar tela FHD(1920 x 1080)

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Entendemos que tal resolução se trata do
monitor que compõe o equipamento Notebook, e deve conter tal característica. 

 

ITEM 14. TECLADO

14.5 Teclado deverá ser resistente a derramamento de líquidos em pequenas quantidades
(respingos, ou seja, deve possuir um grau de proteção mínimo de dois contra ingressos de água
nos termos da ABNT NBR IEC 60529:2017), comprovado por declaração do próprio fabricante,
garantindo inclusive a cobertura a este tipo de evento durante todo o período de garantia.

Solicitamos a remoção do texto, o fabricante que representamos mesmo que o equipamento em
tese atenda ao exigido, apenas será declarado se ele realmente possuir a certificação informada.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Lote 05: Notebook Tipo II: NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - 1765906

ITEM 2. PLACA PRINCIPAL

2.2 Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. Serão aceitas as
formas de implementação do TPM: discreta, integrada e de firmware.

Sugerimos a remoção via firmware, por ser mais vulnerável a ataques externos. Todos os
fabricantes possuem equipamentos com chip TPM sem ser via Firmware

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 4. PROCESSADOR

4.6 O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento. O
processador deverá estar em linha de produção pelo fabricante e ter sido lançado a partir de
janeiro de
2018, inclusive. Não serão aceitos processadores descontinuados.

Solicitamos a alteração para julho de 2019, permitindo a participação dos processadores da 10
geração do Intel Core ou da 5 geração do AMD Ryzen, ou gerações superiores.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 5. MEMÓRIA RAM
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5.1 Barramento DDR4-2400 MHz ou superior;

Solicitamos a alteração para 2666, suportada pelos processadores atuais.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 6. INTERFACES DE REDE

6.2 Controladora integrada de rede wireless b/g/n/ac (pelo menos);

Sugerimos a inclusão do padrão AX, presente nas placas de redes atuais e disponível para todos
os fabricantes.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 8. INTERFACES DE GRÁFICOS

8.2 Suporte a alocação e fornecimento de memória mínima.

Solicitamos a alteração. Suporte a alocação de forma dinamica e fornecimento de memória
mínima.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

ITEM 14. TECLADO

14.5 Teclado deverá ser resistente a derramamento de líquidos em pequenas quantidades
(respingos, ou seja, deve possuir um grau de proteção mínimo de dois contra ingressos de água
nos termos da ABNT NBR IEC 60529:2017), comprovado por declaração do próprio fabricante,
garantindo inclusive a cobertura a este tipo de evento durante todo o período de garantia.

Solicitamos a remoção do texto, o fabricante que representamos mesmo que o equipamento em
tese atenda ao exigido, apenas será declarado se ele realmente possuir a certificação informada.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64)

 

Lote 04: TABLET PC - 1802429

ITEM 2. MEMÓRIA RAM

Para permitir ofertar um melhor custo benefício, entendemos que serão aceitos modelos com 2GB
de memória RAM, nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Tal característica tornaria o equipamento
menos eficiente para o uso corporativo. 

 

ITEM 4. INTERFACE

2) CONEXAO: HDMI, USB TIPO C;

Entendemos que serão aceitos modelos apenas com a conexão micro USB, padrão de mercado
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para esse equipamento. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: O Entendimento não está correto. Será removida a conexão HDMI e mantida a
exigência pela conexão USB TIPO C. 

 

3) Na pag 28 do edital, existe uma tabela divergente com as características da pág 2 do TR,
dessa forma entendemos que devem ser considerados apenas o TR da pág 2. Nosso
entendimento está correto?
RESPOSTA: O entendimento está correto. As especificações serão complementadas na próxima
versão do Termo de Referência.

 

4) Para tanto solicitamos que algumas sugestões de mudança no Item 4 – Tablet.

1. Processador de Núcleos 8; Clock mínimo 1.8Ghz;
2. Armazenamento: 64GB, expansível 1TB
3. Bluetooth 5.0

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de
especificação mínima, podendo o fornecedor entregar o produto com tal
característica.
 
 

LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA CNPJ 22.797.545/0001-
03

 

Apontamentos referentes aos lotes 1 e 2 - Desktop Ultracompacto Tipo I – Básico e
Desktop Ultracompacto Tipo II – Padrão

Item 2 – MEMÓRIA RAM – subitem 2.1
Sugerimos atualizar para frequência mínima DDR4-2666. Motivo: é o clock base
atualmente ofertado por todos os fabricantes que ainda ofertam processadores Intel de
10ª geração e AMD de 4ª geração, estando a memória DDR4-2400 descontinuada;

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 3 – ARMAZENAMENTO – subitem 3.2
Sugerimos remover as velocidades mínimas de leitura e escrita sequenciais e alterar o
valor “Opcional” para “Exigido”. Motivo: ao exigir no subitem 3.1 que a tecnologia
adotada ao disco seja MLC ou TLC, e no 3.2 o padrão NVMe com interface PCIe, a
SEPLAG-MG já requer o que há de mais moderno em termos de discos SSD ultra
rápidos. Devido à escassez de insumos de produção, sobretudo no mundo pós-
pandemia, os fabricantes de pcs são obrigados a homologar diversos fabricantes de
disco diferentes, tais como Intel, Liteon, SSSTC, Samsung, Western Digital, etc., os
quais possuem variações de velocidade entre si. Desta forma, no momento da
amostra ou durante o fornecimento ao longo de 12 meses da Ata de RP, caso o
insumo de produção de um determinado fabricante de disco esteja em falta, o
fabricante do pc fornece outro, também homologado, que mantém o atendimento à
exigência mínima solicitada, a saber, MLC ou TLC, PCIe NVMe, sem a necessidade
de ajustar também as velocidades mínimas, que repisa-se, mudam entre os diversos
fabricantes. Isso evitará refazer todo o processo de homologação a cada mudança
possível no fornecimento do disco, e evitará também divergências entre a oferta e
amostra.

RESPOSTA: O edital não será alterado. Contudo, trata-se de especificação mínima, podendo o
fornecedor entregar o produto com características iguais ou superiores às definidas no edital.
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Item 5 - INTERFACE – subitem 5.5
Sugerimos exigir o padrão mínimo 802.11ax 2x2. Motivo: toda a indústria de
conectividade Wireless evoluiu ao novo padrão conhecido como “Wifi 6”, isto é, as
novas interfaces wireless atendem ao padrão 802.11ax (o que inclui compatibilidade
com os padrões anteriores), atingem velocidades superiores à rede cabeada Gigabit
e estão sendo fornecidas por todos fabricantes (Intel, Realtek, Qualcomm etc.). As
unidades do Estado de Minas que evoluírem seus ativos de rede para este padrão,
terão pcs que atendem à tecnologia, trazendo ganhos sensíveis de velocidade e uso
de aplicações VoIP na conexão Wifi, que deve substituir a cabeada num curto espaço
de tempo.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 6 – BIOS
Sugerimos incluir dois subitens importantes mas ausentes no texto atual. Motivo:  são
atendidos por todos os fabricantes e garantem maior segurança à contratante contra
malwares dentre outros códigos maliciosos contra o BIOS:

6.16. O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou
ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos
de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução ao mesmo;
6.7. Deve possuir ferramenta que possibilite a formatação definitiva dos
dispositivos de armazenamento internos ao equipamento, desenvolvida em
acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015,
evitando a recuperação de dados sigilosos após a formatação convencional do
disco;

RESPOSTA: O item será complementado.

 

Item 7 - SISTEMA OPERACIONAL – subitem 7.4
Sugerimos incluir, para efeito de mídia de recuperação, que será aceita a imagem
personalizada da contratante em partição oculta do disco ou para download via
website do fabricante, dispensando-se a necessidade do envio da mídia externa de
recuperação (DVD ou pendrive). Motivo: do objetivo sustentável em se reduzir o
consumo de insumos como plástico e evitar o desperdício gerado com a aquisição de
mídias.

RESPOSTA: O item será complementado.

 

Item 9 – TECLADO – subitem 9.2
Sugerimos incluir resistência a respingos (spill resistant), suportando a troca em
garantia caso o recurso falhe, não sendo considerado mau uso por parte da
contratada. Motivo: este recurso dá maior durabilidade e resistência aos teclados de
pcs e está disponível em todos os fabricantes.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Itens 9 – TECLADO e MOUSE
Sugerimos incluir que ambos, teclado e mouse, devem ser originais e do mesmo
fabricante do equipamento, ou fornecidos em regime de OEM, mantendo-se o padrão
de cor e acabamento do desktop e monitor. Motivo: é atendido por todos os
fabricantes e garante a padronização de cor, acabamento, serialização e garantia
(evitando-se que sejam fornecidos mouses e teclados de menor qualidade vendidos
sob outras marcas, não reconhecidos pelo processo de garantia do fabricante do pc).

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
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podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 11 – GABINETE
Sugerimos ajustar o texto para que a fonte atinja no mínimo 85% de
eficiência. Motivo: é padrão mínimo adotado por todos fabricantes, em função da
eficiência energética e busca da melhor relação de consumo.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 12 - MONITOR DE VÍDEO

1. Sugerimos incluir que o monitor seja original do mesmo fabricante do pc ou em regime
OEM, possuindo mesmo padrão de cor, acabamento e serialização para efeitos de
garantia. Motivo: o mesmo apontado aos itens teclado e mouse acima;

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

2. Sugerimos ajustar o tamanho mínimo para 23.6”. Motivo: há uma variação nos tamanhos
reais de painel LED entre 23.6” e 23.8”. Ajustando o texto para no mínimo 23.6”, a SEPLAG
garantirá maior competividade na disputa pois 4, dentre os 5 maiores fabricantes, ofertarão
23.6” ou 23.8”. Mantendo o texto em 23”, 1 (apenas 1) fabricante ofertará 23”, todos os
demais 23.6” e 23.8” (diminuindo sua competitividade na disputa);

RESPOSTA: O item será corrigido. Para o atendimento da demanda existente, o monitor de 23" é
o suficiente.

 

3. Acerca do item 12.5, solicitamos esclarecer no texto se junto do monitor deverão ser
enviados dois cabos de vídeo, para possibilitar a conexão simultânea de dois monitores
(ofertados nestes lotes 1 e 2), num único pc (também ofertados nestes lotes), sendo aceito
que um destes cabos seja conectado na porta VGA ou conversor VGA exigido no item 5.1
desktop.

RESPOSTA: O item 12.5 estabelece que o monitor deve conter, no mínimo, uma interface de
vídeo digital (HDMI ou DisplayPort) compatível com uma das interfaces de vídeo digitais
disponíveis no computador ofertado, acompanhado do seu respectivo cabo. Nesse contexto,
ressaltamos que o monitor deverá utilizar a interface digital fornecida pelo computador, estando a
interface VGA disponível para a conexão do segundo monitor.

 

Item 14 - ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS – subitem 14.5
Acerca do item 14.5, solicitamos esclarecer se será necessário incluir suporte para
uso do pc na posição vertical sobre a mesa (dado que na posição horizontal já possui
pés antiderrapantes e dispensa esse suporte), apesar de já ter sido exigido no
subitem 12.10 que o kit de acoplagem do mini pc atrás do monitor seja fornecido.
Entendemos que haverá um desperdício do suporte exigido no subitem 14.5, para uso
vertical sobre a mesa, pois o pc estará afixado no monitor.

RESPOSTA: O item será complementado.

 

Apontamentos referentes aos lotes 3 e 5 - Notebook Tipo I - Alta mobilidade e Notebook
Tipo II: NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO

Item 3 – BIOS
Sugerimos incluir dois subitens importantes mas ausentes no texto atual. Motivo:  são
atendidos por todos os fabricantes e garantem maior segurança à contratante contra

Ata de Audiência Pública SEPLAG/DCGSITIC 28087597         SEI 1500.01.0034021/2021-69 / pg. 13



malwares dentre outros códigos maliciosos contra o BIOS:
3.9. O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou
ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos
de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução ao mesmo;
3.10. Deve possuir ferramenta que possibilite a formatação definitiva dos
dispositivos de armazenamento internos ao equipamento, desenvolvida em
acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015,
evitando a recuperação de dados sigilosos após a formatação convencional do
disco;

Solicitamos corrigir o subitem 3.7, exigindo a inserção somente de número de
patrimônio no BIOS. Motivo: o campo do nr. de série não é editável, inclusive é
mantido fixo para controle de lote de produção, garantia no sistema do fabricante etc.

RESPOSTA: O item será complementado.

 

Item 5 – MEMÓRIA RAM – subitem 5.1
Sugerimos atualizar para frequência mínima DDR4-2666. Motivo: é o clock base
atualmente ofertado por todos os fabricantes que ainda ofertam processadores Intel de
10ª geração e AMD de 4ª geração, estando a memória DDR4-2400 descontinuada;

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 6 - INTERFACE – subitem 6.2
Sugerimos exigir o padrão mínimo 802.11ax 2x2. Motivo: toda a indústria de
conectividade Wireless evoluiu ao novo padrão conhecido como “Wifi 6”, isto é, as
novas interfaces wireless atendem ao padrão 802.11ax (o que inclui compatibilidade
com os padrões anteriores), atingem velocidades superiores à rede cabeada Gigabit
e estão sendo fornecidas por todos fabricantes (Intel, Realtek, Qualcomm etc.). As
unidades do Estado de Minas que evoluírem seus ativos de rede para este padrão,
terão pcs que atendem à tecnologia, trazendo ganhos sensíveis de velocidade e uso
de aplicações VoIP na conexão Wifi, que deve substituir a cabeada num curto espaço
de tempo.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 9 – CONEXÕES – subitem 9.1
Atenção – item impede participação da Lenovo na disputa. Solicitamos alterar o texto
para no mínimo 1 x USB Tipo C, podendo ser usada para conexão do AC Adapter, e
no mínimo 2 x USB tipo A, com pelo menos 1 na versão mínima 3.0. Motivo: devido à
exigência da indústria por notebooks cada vez mais finos, leves e com maior
autonomia de bateria, sem perda de sua resistência e durabilidade, os novos
notebooks Lenovo que atenderão a este perfil de equipamento (tanto no lote 3 quanto
5) possuem peso máximo de 1.6Kg e espessura máxima de apenas  1,9cm (com a
tampa fechada e em qualquer ponto de medida, não somente na borda da
tela). Possuem por este motivo apenas 3 (três) portas USB, sendo:

1 x USB-C (usada também para conexão do AC Adapter);
1 x USB-A 2.0;
1 x USB-A 3.2.

RESPOSTA: O item será alterado.

 

Item 10 – UNIDADES DE ARMAZENAMENTO – subitem 10.2
Sugerimos remover as velocidades mínimas de leitura e escrita sequenciais e alterar o
valor “Opcional” para “Exigido”. Motivo: ao exigir no subitem 10.1 que a tecnologia
adotada ao disco seja MLC ou TLC, e no 10.2 o padrão NVMe com interface PCIe, a
SEPLAG-MG já requer o que há de mais moderno em termos de discos SSD ultra
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rápidos. Devido à escassez de insumos de produção, sobretudo no mundo pós-
pandemia, os fabricantes de pcs são obrigados a homologar diversos fabricantes de
disco diferentes, tais como Intel, Liteon, SSSTC, Samsung, Western Digital, etc., os
quais possuem variações de velocidade entre si. Desta forma, no momento da
amostra ou durante o fornecimento ao longo de 12 meses da Ata de RP, caso o
insumo de produção de um determinado fabricante de disco esteja em falta, o
fabricante do pc fornece outro, também homologado, que mantém o atendimento à
exigência mínima solicitada, a saber, MLC ou TLC, PCIe NVMe, sem a necessidade
de ajustar também as velocidades mínimas, que repisa-se, mudam entre os diversos
fabricantes. Isso evitará refazer todo o processo de homologação a cada mudança
possível no fornecimento do disco, e evitará também divergências entre a oferta e
amostra.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 12 – DIMENSÕES – subitem 12.1
Sugerimos ajustar o texto incluindo a resolução mínima Full HD 1920x1080 com
recurso antirreflexo. Motivo: a maior resolução de tela e o recurso antirreflexo são
padrão na indústria atual e fornecidos por todos fabricantes. Garantem maior conforto
visual ao usuário sobretudo em ambientes diferentes de iluminação, situação muito
comum no mundo pós-pandemia, com usuários trabalhando em casa;

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 16 - MOUSE EXTERNO – subitem 16.1
Sugerimos exigir que deve ser original e do mesmo fabricante do equipamento, ou
fornecido em regime de OEM, mantendo-se o padrão de cor e acabamento do
notebook. Motivo: é atendido por todos os fabricantes e garante a padronização de
cor, acabamento, serialização e garantia (evitando-se que sejam fornecidos mouses
de menor qualidade vendidos sob outras marcas, não reconhecidos pelo processo de
garantia do fabricante do notebook).

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 17 - KIT DE ÁUDIO E VÍDEO – subitem 17.5
Sugerimos exigir proteção física integrada à Webcam, ou acessório externo que não
impeça nem danifique a tela ao fechar a tampa do notebook, que permita ao usuário
selar a câmera, fisicamente, quando não estiver em uso. Motivo: todos fabricantes
podem atender, permitindo aos usuários evitar constrangimento ou outros problemas
de vulnerabilidade que vem ocorrendo sobretudo no mundo pós-pandemia, com o
trabalho remoto de casa, dado o risco de “hackeamento” e captura da Webcam por
usuário não autorizado em redes inseguras.

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de especificação mínima,
podendo o fornecedor entregar o produto com tal característica.

 

Item 20 - GARANTIA – subitem 20.1
No item 13.2 é informada garantia de 48 (quarenta e oito) meses aos lotes 3 e 5.
Porém no descritivo técnico de ambos notebooks, subitem 20.1, é informado o período
de Garantia Técnica, incluindo a bateria, mínimo de 36 (trinta e seis) meses on-site.
Solicitamos informar qual prazo será adotado e, caso haja correção para 48 meses, se
possível manter a garantia da bateria em 36 meses (padrão que vem sendo adotado
pela indústria, devido ao custo da extensão ao 4º ano ser quase 2 x o custo de
aquisição de uma bateria nova, sendo as baterias atualmente limitadas a 3 anos de
garantia estendida).

Ata de Audiência Pública SEPLAG/DCGSITIC 28087597         SEI 1500.01.0034021/2021-69 / pg. 15



RESPOSTA: A informação será corrigida.

 

Obs. exclusiva ao Lote 5 - Item 4 – PROCESSADOR – subitem 4.3
Sugerimos alterar a quantidade mínima de Threads para 6. Com isso será possível a
oferta de processadores AMD de 4ª geração Ryzen 5, equivalentes em performance
ao Intel Core i5, ampliando-se a disputa neste lote. Caso seja mantido o nr. de 8
Threads, a oferta AMD ficará prejudicada sendo necessário modelo muito superior
(equivalente ao Intel Core i7).

RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência. Contudo, trata-se de
especificação mínima, podendo o fornecedor entregar o produto com tal
característica.

 
 

POSITIVO TECNOLOGIA S.A CNPJ: 81.243.735.0001/48

 
1. Entregas em Escolas Estaduais Sobre as entregas nas escolas estaduais,
solicitamos que seja revisto esse procedimento de um documento de entrega em
papel, assinado por duas pessoas da escola. 
A Positivo já fez diversos fornecimentos com entregas em escolas, inclusive da forma
proposta durante a Audiência Pública, e acreditamos que com a experiência adquirida
podemos contribuir para que a comprovação dessas entregas seja mais eficaz.
O processo proposto na audiência pública certamente funciona para escolas
maiores, na capital e centros regionais, mas é muito ineficiente nas escolas da zona
rural e de pequenas cidades, justamente onde temos o maior volume de unidades.
Por serem remotas, com grande dispersão e acesso mais precário, é justamente
nessas localidades que os problemas ocorrem e o retorno para acertar algum erro é
mais difícil.
O processo de entrega de uma compra de grande volume não é realizado pelo
fornecedor, mas por uma empresa de transporte e logística, que tem uma rotina de
comprovação de entrega muito consolidado, que consiste no retorno de:

1. um canhoto assinado;
2. um romaneio de entrega assinado e com os dados de identificação da pessoa que recebeu.

Acrescentar um documento a mais e que ainda precisa ser assinado por duas
pessoas para os operadores das transportadoras (motoristas e carregadores) é um
atraso no tempo que eles têm para cumprir uma rota de entregas e por isso muitas
vezes acabam deixando o documento para trás, pois, na rotina normal deles,
canhoto + romaneio comprovam a entrega. Conscientizar e cobrar de um número
grande de motoristas e entregadores da importância desse documento é uma tarefa
que até hoje não obteve sucesso.
Além do mais, temos o problema de escolas que funcionam apenas parte do dia,
muitas delas que contam somente com a professora, ou seja, não haveriam duas
pessoas com registro para assinar o documento.
Por outro lado, a falta do documento vai gerar atrasos no processamento do
pagamento e isso vai ser considerado nos custos, aumentando o valor de aquisição
dos equipamentos.
A melhor forma que encontramos e negociamos com a SEE-MG até hoje para
comprovar a entrega ocorreu alguns anos atras e foi feito em duas etapas:

1. A entrega foi feita da forma tradicional e um funcionário do Estado recebia os equipamentos,
confirmando o número de volumes entregues. Dessa forma, o transportador retorna o
canhoto assinado e o romaneio que será apresentado à SEEMG, com a indicação da
pessoa que recebeu o equipamento;

2. A escola preenche um cadastro on-line que vai registrar os dados da NF, confirmando o
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recebimento. Esse programa de cadastro foi desenvolvido pela própria SEE-MG e foi
disponibilizado pela internet e intranet

Esse procedimento teve sucesso porque de posse da comprovação de entrega na
escola apresentada pela Positivo, a SEE-MG cobrava a confirmação dessa entrega e o
registro no banco de dados através de um cadastro on-line.
Esse foi o procedimento de confirmação de entrega adotado pela SEE-MG de 2014 a
2016 e que apresentou menos retrabalho e maior agilidade na liberação do processo
de pagamento. A compra de volume posterior (2017) previa a entrega no
almoxarifado central.
Sugerimos que esse mesmo procedimento seja adotado pela SEE-MG nesse novo
processo, pois reduz custos de transporte e a agilidade do processo de pagamento
reduz custos financeiros, influenciando no preço final dos equipamentos.
 
RESPOSTA:  A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)
reconhece a dificuldade logística da realização da entrega dos equipamentos nas
escolas estaduais uma vez que são mais de 3.500 unidades escolares distribuídas em
praticamente todos os municípios mineiros. 
Neste sentido, a SEE/MG vem aprimorando ano a ano o processo de entrega quando
a estratégia prevê que isso seja feito diretamente pelos fornecedores nas escolas.
Desta forma, esse tipo de entrega também é realizada em outras aquisições e já
pode-se dizer em 2021 é um fluxo de funcionamento rotineiro nas próprias escolas. 
Assim, salienta-se primeiramente o interesse da Secretaria de Educação em receber o
mais rápido possível os equipamentos e para isso pretende-se trabalhar em parceria
com todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino para que as escolas estejam
preparadas para receberem os fornecedores. 
A SEE/MG pretende ainda dialogar com o futuro fornecedor para garantir que as
entregas sejam sempre realizadas em momentos em que haja servidores disponíveis
para receber os equipamentos e prover as duas assinaturas de ateste necessárias.
Isto se justifica para que seja possível proceder com os trâmites necessários para
liquidação e pagamento.
Por fim, a SEE/MG vem ainda dialogando com diversos atores, inclusive com
a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, para aprimorar cada vez mais a
dinâmica de recebimento e pagamento de bens.
 
2 – Redução do prazo para emissão do aceite definitivo
Sugerimos a redução do prazo de verificação dos equipamentos para a emissão do
aceite definitivo dos equipamentos de 10 dias úteis para 5 dias úteis.
Essa redução vai agilizar o processo de pagamento e quanto menor o prazo previsto
de pagamento menor será o custo financeiro, reduzindo o valor de aquisição dos
equipamentos
 
RESPOSTA: Não será inserida no edital tal exigência.
 
 
Atenciosamente,
 

Rosalvo França Junior
Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
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Documento assinado eletronicamente por Rosalvo Franca Junior,
Servidor(a) Público(a), em 22/04/2021, às 10:51, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 28087597 e o código CRC F7EE8DE7.

Referência: Processo nº 1500.01.0034021/2021-69 SEI nº 28087597
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