
ATA DE CONSULTA PÚBLICA 

 

 

Aquisição de Microcomputadores e portáteis, para atendimento aos Órgãos / Entidades 

do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

Ao 9ª dia do mês de julho do ano de 2015, às 10 horas, reuniram-se, em sessão de 

Consulta Pública, no 1º andar, salas 6 e 7 do prédio Gerais, da Cidade Administrativa, 

localizada à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4001, Bairro Serra Verde, em Belo 

Horizonte / MG, os servidores Sra. Tavane Francisca Fernandes das Chagas: 

Coordenadora, Sra. Kelly Carina Soares: Setorialista e os Técnicos Sr. Gustavo Martins 

Ramires Caldeira, Sra. Barbara Moreira Dalfior Aguilar e Sr. Erick Luandy da Silva 

Vasconcelos, representantes do Centro de Serviços Compartilhados – CSC do Núcleo 

de Gestão de Compras – Coordenação de Compras – Célula 1; os servidores Sr. Weslley 

Costa Nogueira: Diretor de TI, e os Técnicos Sr. Daniel Machado Maia e Sr. Thiago 

Santos de Miranda Nunes, representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG; o servidor Sr. Rodrigo Andrade Melo: Analista de TI e Sr. Moacir Rezende: 

Assessor, representantes da PRODEMGE e empresas participantes: ITONE / LENOVO 

representada pelo Pré-Vendas Sr. Geraldo Cota, DELL representada pelo Especialista 

Sr. Mateus Mata, UNITECH / DELL representada pelo Pré-Vendas Sr. Islan Gonçalves, 

SIDERCOM / POSITIVO representada pelo Sr. Álvaro Pereira Lassance, POSITIVO 

representada pelo Pré-Vendas Sr. Francisco Cruz Junior, HP BRASIL representada pelo 

Gerente de Vendas Sr. Cristiano Ledo B. Cruz, DRIVE A representada pelo Pré-Vendas 

Sr. Ronaldo Maiul, Sr. Renato Ferreira e pela Consultora de Vendas Sra. Elizete 

Ferreira dos Santos, AMD representada pelo Gerente de Negócios Governamentais Sr. 

Eduardo Taitson Moreira, SEGMENTO DIGITAL representada pelo Diretor de TI Sr. 

Pedro Nogueira e Sr. Leonardo B. P. Andrade do setor de Relacionamento, CHTECH 

representada pelo Sr. Charles William. Isto posto, segue as ponderações realizadas, 

enviadas por e-mail a esta secretaria: 

 

A empresa AMD, através do Sr. Eduardo Moreira, Gerente de Negócios 

Governamentais, enviou, em 14/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Lote 01 – Microcomputador Modelo Padrão 

Processador 

1.1 – Sugiro que seja mantido como está. As características exigidas são padrão de 

mercado e não são corretamente avaliadas pelos benchmarks. Caso o item seja 

alterado/removido, há um risco de que processadores que não atendem às suas 

necessidades, como o Pentium, sejam ofertados. 

1.2 – O consumo máximo pode ser reduzido para 65W sem afetar a participação de 

AMD ou Intel. 

1.4 – Para evitar problemas de interpretação, sugiro exigir “Última geração disponível 

pelo fabricante do processador no Brasil”. 

Desempenho 

Atualmente, o conjunto das especificações permite a oferta de AMD A8 alto ou Intel i5 

baixo, que são processadores que competem entre si. A fim de tornar as pontuações dos 

benchmarks mais condizentes com estes modelos, seguem sugestões: 

2.3 – Sugiro que seja elevada para 1400 pontos, a pontuação dos Intel i5 de quarta 

geração. 



2.4 – Sugiro que seja elevada para 4000 pontos, a pontuação do AMD A8 de quarta 

geração. 

 

Lote 02 – Microcomputador Modelo Avançado 

Processador 

1.1 – Sugiro que seja mantido como está. As características exigidas são padrão de 

mercado e não são corretamente avaliadas pelos benchmarks. Caso o item seja 

alterado/removido, há um risco de que processadores que não atendem às suas 

necessidades, como o Pentium, sejam ofertados. 

1.2 – O consumo máximo pode ser reduzido para 95W sem afetar a participação de 

AMD ou Intel. 

1.4 – Para evitar problemas de interpretação, sugiro exigir “Última geração disponível 

pelo fabricante do processador no Brasil”. 

Desempenho 

Atualmente, o conjunto das especificações permite a oferta de AMD A10 ou Intel i5 

alto, que são processadores que competem entre si. A fim de tornar as pontuações dos 

benchmarks mais condizentes com estes modelos, seguem sugestões: 

2.3 – A pontuação de 1600 pontos já se adequa àquela atingida pelos modelos i5 altos 

2.4 – Solicito que seja definida como 4400 pontos, a pontuação do AMD A10 de quarta 

geração. 

 

Lote 03 – Microcomputador Modelo All-In-One 

Para este lote, a única sugestão seria unificá-lo com o Lote 04 – Microcomputador 

Modelo Compacto. O Micro compacto pode ser afixado por padrão VESA aos 

monitores, o que traz a vantagem adicional de reutilização futura dos monitores, seja 

como tela principal ou secundária.  

 

Lote 04 – Microcomputador Modelo Compacto 

Processador 

1.1 – Apenas a frequência precisa ser reduzida para que haja a participação de AMD e 

Intel. O processador topo AMD A8 utilizado nos equipamentos compactos (A8-7600) 

tem frequência de 3.0GHz, porém o processador topo Intel (i5-4690T) tem frequência 

de 2.5GHz. Portanto, sugere-se que a frequência mínima seja definida em 2.5GHz. 

1.2 – O consumo máximo pode ser reduzido para 45W sem afetar a participação de 

AMD ou Intel 

1.4 – Para evitar problemas de interpretação, sugiro exigir “Última geração disponível 

pelo fabricante do processador no Brasil” 

Desempenho 

Atualmente, o conjunto das especificações permite a oferta de AMD A8 ou Intel i5, que 

são processadores que competem entre si. A fim de tornar as pontuações dos 

benchmarks mais condizentes com estes modelos, seguem sugestões: 

2.3 – A pontuação mínima de 1300 pontos é compatível com a atingida pelos 

processadores i5 utilizados em equipamentos compactos (como o i5-4690T) 

2.4 – A pontuação de 3900 pontos não pode ser atingida por qualquer processador AMD 

ou Intel utilizado em equipamentos compactos, pois estes têm TDP de 35/45W quando 

em micros tradicionais o TDP é de 65/84W. Por isso, solicitamos que a pontuação 

mínima seja definida em 3300 pontos, a fim de permitir que o processador AMD A8 

seja ofertado. 

 

 



Lote 05 – Notebook 

Processador 

1.1 e 1.2 – Sugere-se manter as especificações como estão. Os processadores AMD 

ofertados terão 4 núcleos, porém na linha Intel mobile os modelos i5 são dualcore, 

apenas os i7 são quadcore. 

1.3 – A exemplo dos demais itens, sugere-se exigir que os processadores sejam da 

“Última geração disponível pelo fabricante do processador no Brasil” 

Desempenho 

Atualmente, o conjunto das especificações permite a oferta de AMD A8 ou Intel i3. A 

fim de definir a possibilidade de oferta de processadores AMD A8 ou Intel i5, 

sugerimos as seguintes definições: 

2.3 – Pontuação mínima de 1100 pontos, que é atingida pelos processadores Intel i5 

mobile 

2.4 – Pontuação mínima de 3400 pontos, que é atingida pelos processadores AMD A8 

mobile 

 

Lote 06 – Notebook Ultrafino 

Processador 

1.1 e 1.2 – Sugere-se manter as especificações como estão. Os processadores AMD 

ofertados terão 4 núcleos, porém na linha Intel mobile os modelos i5 são dualcore, 

apenas os i7 são quadcore. 

1.3 – A exemplo dos demais itens, sugere-se exigir que os processadores sejam da 

“Última geração disponível pelo fabricante do processador no Brasil” 

Desempenho 

Atualmente, o conjunto das especificações permite a oferta de AMD A8 ou Intel i3. A 

fim de definir a possibilidade de oferta de processadores AMD A8 ou Intel i5, 

sugerimos as seguintes definições: 

2.3 – Pontuação mínima de 1000 pontos, que é atingida pelos processadores Intel i5 

mobile para ultrafinos 

2.4 – Pontuação mínima de 3400 pontos, que é atingida pelos processadores AMD A8 

mobile 

 

Em relação aos Lotes 05 e 06, sugere-se unificar ambos apenas no Lote 06, sem 

drive de DVD e com tela de 14”. Os atuais modelos ultrafinos são mais modernos que 

os notebooks tradicionais e não trazem qualquer elevação de custo. Caso certos usuários 

tenham grande necessidade do drive óptico, pode-se registrar um item à parte para que 

cada órgão adquira a quantidade de que necessita. 

Gerenciamento remoto (DASH) 

Em todos os itens, é exigido na interface de rede cabeada que esta suporte o padrão de 

gerenciamento remoto DASH. Este é de fato o padrão de mercado suportado por todos 

os fabricantes de componentes e equipamentos, e ele permite grande liberdade de 

gerenciamento remoto independente do sistema operacional. Porém, o suporte por parte 

da placa de rede não é suficiente para garantir que o gerenciamento possa ser utilizado, 

pois este depende também do processador, chipset e outros componentes. 

Por isso, sugere-se que se acrescente um item em todos os microcomputadores e 

notebooks, definindo que “O equipamento como um todo deve ser compatível com o 

padrão DASH e suas funcionalidades de gerenciamento remoto out-of-band”. Isto 

continua permitindo a participação dos fabricantes nacionais e multinacionais ao mesmo 

tempo em que garante a disponibilidade das funcionalidades àqueles órgãos que 

decidirem utilizá-las. 



A empresa DELL, através do Sr. Mateus Mata, Especialista, enviou, em 

13/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 é permitido que os proponentes 

utilizem dois benchmarks distintos: "Sysmark 2014" ou "PCMark 8 v2 Work 

Accelerated". Recomendamos sempre que um benchmark tenha suas bases pesquisadas 

antes de ser utilizado. O PCMark, por exemplo, possui diversos testes, dentre eles o 

Work Accelerated, o qual tem o foco em aplicações que utilizem OpenCL. Hoje, este 

framework é utilizado no desenvolvimento de jogos e não possui expressão em 

aplicações corporativas, fazendo com que o resultado deste teste seja pouco aplicável 

para ambientes corporativos. Vemos isso claramente no próprio guia técnico do 

PCMark:  

 

"Run Accelerated Accelerated mode allows workloads to use OpenCL 

acceleration, anticipating the way software will work in the future. PCMark 8 

will automatically find and use the optimal OpenCL device in your system." 

 

Esta mesma suíte de testes (PCMark 8), possui um teste nomeado de Convencional que 

é utilizado para medir o desempenho de equipamentos em ambientes comuns. Segue 

trecho do mesmo documento: 

 

"Run Conventional In Conventional mode the workloads do not use 

OpenCL. This reflects how the majority of software works today, with the score 

providing a performance baseline. " 

 

A solicitação deste benchmark em modo acelerado causará desbalanceamento na 

competitividade do certame, favorecendo à AMD de forma clara, sem trazer quaisquer 

benefícios ao órgão. 

 

Além do exposto, temos ainda o estudo do Instituto CERTi (anexo 01) o qual demonstra 

de forma clara que o PCMark 8 em modo acelerado não reflete a realidade do uso 

corporativo e que, portanto, não deve ser utilizado para balancear este tipo de workload 

pois irá gerar um resultado distorcido. Vale apontar um trecho do documento anexo: 

 

“O benchmark Work Test do PCMark 8, quando executado no modo 

Accelerated, não é adequado para a avaliação de desempenho de 

computadores destinados ao uso em escritórios de trabalho 

convencionais, onde serão necessários poucos recursos, para realização 

de tarefas relativamente simples, como: navegar na web, editar textos, 

usar planilhas de cálculos e fazer chamadas de chat de vídeo.” 

 

A fim de embasar ainda mais a decisão da SEPLAG, anexo aqui (anexos 2, 3 e 4) dois 

editais de tamanho proporcional ao da SEPLAG, publicados pela Receita Federal e pelo 

Banco do Brasil, os quais utilizaram o PCMark 8 em modo “Work”. Vale uma citação 

ao edital da Receita (anexo 02): 

 

“O desempenho deverá ser comprovado por meio do teste PCMark 8, 

versão 2.0 atualizada, em teste Work, no modo Convencional (mais 

alinhado à realidade da RFB do que o modo OpenCL Acceleration). 



Índice mínimo de 3.450 pontos em máquina com configuração idêntica à 

ofertada, conforme teste de desempenho descrito a seguir:” 

 

Vemos no trecho hachurado que claramente a Receita Federal teve o mesmo 

questionamento sobre utilização de benchmarks e acabou selecionando o PCMark 8, 

destacando ainda em sua justificativa que este é mais alinhado à sua realidade que o 

modo acelerado. 

 

Recomendamos portanto que seja substituída a utilização do teste em modo acelerado 

(sem alinhamento com o uso corporativo) para o teste em modo convencional (alinhado 

com o uso corporativo), assumindo os valores mínimos abaixo sugeridos para cada lote: 

 

Lote 01: 3200 

Lote 02: 3400 

Lote 03: 3200 

Lote 04: 3000 

Lote 05: 3300 

Lote 06: 3300 

 

Segue link do guia técnico do PCMark: http://s3.amazonaws.com/download-

aws.futuremark.com/PCMark_8_Technical_Guide.pdf 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01 e 02, subcategoria "4.4 - Interfaces SATA", é solicitado 

que o equipamento proposto possua 4 interfaces SATA III. Estas interfaces são 

utilizadas para conectar dispositivos de armazenamento como discos rígidos, discos de 

estado sólido ou drives opticos internos ao chassi. O edital solicita que o equipamento 

seja fornecido com um disco rígido (subitens 9.1, 9.2 e 9.3) e com um drive optico 

(subitens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4). Estes dispositivos são conectados internamente em 

baias de 3.5", 2.5" ou, no caso dos drive opticos, em baias de 5.25". O edital solicita, 

para este item, apenas uma baia interna de 3.5", não exigindo nenhum suporte a 

expansão de drive opticos ou de discos (sejam estes rígidos ou de estado solido). Desta 

forma, solicitamos que seja reduzia a quantidade total de portas SATA III para 2 (duas) 

+ uma SATA II ou superior. Vale reforçar que o fato de ofertarmos uma das interfaces 

no padrão SATA II não gera impacto técnico algum, uma vez que esta é destinada para 

conexão do drive óptico, o qual possui interface SATA I. 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01 e 02, subcategoria "6.6 - Conectores de Saída" é 

solicitado que o equipamento ofertado possua 1 (uma) saída no padrão VGA e 1 (uma) 

saída no padrão HDMI. O padrão VGA foi introduzido no mercado em 1987 e foi 

aprimorado desde então, porém, devido a sua arquitetura, não suporta as tecnologias 

mais recentes. Desde então outros 3 padrões de maior expressão foram lançados: DVI, 

HDMI e DisplayPort. Os mais comuns hoje no mercado são o HDMI (para residências) 

e DisplayPort (para empresas). Há alguns anos, os fabricantes de processadores 

acoplaram a placa gráfica ao processador, dando maior qualidade de vídeo aos 

equipamentos com um baixo custo. Com o lançamento da família Skylake, a Intel 

retirará suporte nativo ao padrão VGA, o que é certamente uma evolução. Em sua nova 

família de processadores a Intel irá oferecer placas gráficas integradas que suportarão a 

reprodução de vídeo em até 5 monitores de forma simultânea, através de interfaces 

HDMI e DP. Visando o fornecimento de equipamentos sempre atualizados 

tecnologicamente e com o melhor custo/benefício, solicitamos que o texto seja alterado 

http://s3.amazonaws.com/download-aws.futuremark.com/PCMark_8_Technical_Guide.pdf
http://s3.amazonaws.com/download-aws.futuremark.com/PCMark_8_Technical_Guide.pdf


para aceitar o fornecimento de placas integradas com, no mínimo, duas saídas de vídeo 

sendo, pelo menos uma em formato HDMI. 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01 e 02, subcategoria "8.3 - USB - Nº de Portas" é 

solicitado que o equipamento ofertado possua no mínimo 8 portas no padrão 3.0. 

Informamos que nossos equipamentos possuem 6 portas neste padrão e outras 4 no 

padrão 2.0. Esta configuração foi pensada para garantir equipamentos com o melhor 

custo/benefício, uma vez que os acessórios mais comuns ofertados hoje com padrão 

USB, como exemplo teclado e mouse, utilizam interfaces ainda USB 1.0 ou 2.0. Com 

esta configuração conseguimos entregar equipamentos com o desempenho correto para 

cada função, entregando equipamentos com custo/benefício otimizado. Solicitamos, 

portanto, que seja alterado o texto para aceitar soluções com 6 portas no padrão 3.0 

sendo, pelo menos 2 frontais e duas (ou quatro) no padrão 2.0. 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01 e 02, subcategoria "12.2 - Potência", é solicitado que o 

equipamento possua fonte com potência máxima de 320W. Hoje, os principais 

fabricantes trabalham com fontes abaixo de 250W. A nossa, por exemplo, suporta o 

equipamento em sua configuração máxima e sua potência não ultrapassa os 200W. Para 

fins comparativos, a entrega de equipamento com fonte de 320W gerará, ao final dos 4 

anos de garantia solicitados, um custo de R$ 1.775,43 em consumo elétrico, assumindo 

que não teremos ajuste da tarifa. Nosso equipamento, por outro lado, entregaria um 

consumo inferior a R$ 998,68 para o mesmo período, resultando em uma economia 

superior a R$ 776,75 (por equipamento) para os cofres públicos a qual está diretamente 

alinhada à portaria nº 23 de 12 de Fevereiro de 2015. Indicamos portanto que seja 

realizada revisão deste item, reduzindo o consumo máximo para 250W. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 01, subcategoria "15.8 - Relação de Contraste" é solicitado 

contraste estático mínimo de 450:1. Encontramos hoje facilmente no mercado de 

monitores destinados ao uso corporativo equipamentos com custo-benefício excelente e 

com taxas de contraste típico de 1.000:1, prezando assim por uma melhor ergonomia de 

uso. Recomendamos não apenas que o valor seja alterado para 1.000:1 (mínimo) mas 

também que seja explicitado que este contraste deve ser típico, não dinâmico. Vale 

ressaltar que não existe padrão no mercado utilizado para medir contraste dinâmico, por 

isso não recomendamos a utilização deste parâmetro. 

 

Prezado Pregoeiro, em diversos itens do edital é solicitado que o equipamento 

acompanhe licenciamento OEM do pacote Microsoft Office 2013 na versão 

Professional. Questionamos qual o percentual de usuários do estado que utilizam os 

aplicativos Publisher e Access. Não seria interessante gerar um lote em separado para 

estes usuários? Utilizando valores retirados do site da Microsoft no dia 08/07/2015, a 

versão Home and Business (a qual possui todos os aplicativos da versão Professional, 

exceto os acima destacados) tem um custo de R$ 809,00, enquanto a versão 

Professional custaria R$ 1.499,00. Segue link público para consulta: 

https://products.office.com/pt-br/buy/compare-microsoft-office-products 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01 e 02, subcategoria "18.3 - Embalagem", é solicitado que 

a mesma possua, no mínimo, número do tipo de equipamento, número do Lote, número 

de série e número e data da nota fiscal gravados de forma destacada na parte externa da 

caixa. Informamos que as etiquetas anexadas à caixa do equipamento são fixadas 

durante a fabricação dos equipamentos, em linha de montagem e que, portanto, as 

https://products.office.com/pt-br/buy/compare-microsoft-office-products


respectivas notas fiscais ainda não foram geradas. Informamos que as demais 

informações podem constar em etiqueta destacada na caixa, mas solicitamos abertura 

para que os dados de faturamento possam ser enviados em planilha eletrônica, 

vinculando o número e data da NF ao número de série de cada um dos equipamentos. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 02, subcategoria "9 - Disco Rígido", é solicitado que o 

dispositivo de armazenamento seja do tipo SSHD e possua 7.200 RPM e 4GB de área 

Flash. Informamos que o único dispositivo do tipo SSHD com o qual trabalhamos 

possui o dobro de área Flash (8GB) mas possui rotação de 5.400 RPM. Esta diferença se 

deve a uma evolução tecnologia dos fabricantes de SSHD, os quais identificaram que, 

para discos híbridos, o principal fator que contribui para melhoria do desempenho de 

I/O é a área Flash e não a rotação. Veja, como exemplo, o site da Seagate: 

http://www.seagate.com/br/pt/tech-insights/choosing-high-performance-storage-is-not-

about-rpm-anymore-master-ti/. Solicitamos portanto que seja flexibilizado o item para 

que possamos participar, entregando uma solução com desempenho superior, mesmo 

que possua menor rotação. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 03, subcategoria "4.4 - Slots de Expansão", é solicitado que o 

equipamento ofertado possua slot de expansão no padrão Mini PCIe. Solicitamos 

flexibilizar o item para que possamos atender ao edital com equipamento com slot de 

expansão M.2. Este padrão é comumente utilizado em equipamentos de formato 

reduzido e proporciona a desempenho equivalente ao padrão solicitado. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 03, subcategoria "15.2 - Tamanho Nominal" é solicitado que 

o monitor do equipamento possua tela de 23 polegadas ou superior. Informamos que 

nosso único equipamento nacionalizado, ou seja, com PPB, possui tela de 19". Portanto 

solicitamos que ou seja flexibilizado para que possamos atender com equipamento com 

monitor integrado de 19" ou que possamos atender com equipamento sem PPB. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 03, subcategoria "15 - Monitor" é especificado o monitor que 

deve ser acoplado ao equipamento All in One. Sugerimos à SEPLAG que, para fins de 

ergonomia, seja solicitado ajuste de altura para o monitor, possibilitando seu ajuste para 

cada usuário. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 04, subcategoria "4.4 - Interfaces SATA" é solicitado que o 

equipamento ofertado possua, no mínimo, duas interfaces no padrão SATA III. 

Informamos que, devido ao reduzido formato solicitado, os equipamentos que atendem 

a este item suportam apenas um disco rígido interno e não suportam drive óptico. Sendo 

assim, este tipo de equipamento possui apenas uma porta SATA III interna. Solicitamos, 

portanto, flexibilizar este item para que possamos atender à demanda da SEPLAG com 

equipamento com uma porta SATA III. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 04, subcategoria "6.6 - Conectores de Saída" é solicitado que 

o equipamento ofertado possua 1 (uma) saída no padrão VGA e 1 (uma) saída no padrão 

HDMI. O padrão VGA foi introduzido no mercado em 1987 e foi aprimorado desde 

então, porém, devido a sua arquitetura, não suporta as tecnologias mais recentes. Desde 

então outros 3 padrões de maior expressão foram lançados: DVI, HDMI e DisplayPort. 

Os mais comuns hoje no mercado são o HDMI (para residências) e DisplayPort (para 

empresas). Há alguns anos, os fabricantes de processadores acoplaram a placa gráfica ao 

processador, dando maior qualidade de vídeo aos equipamentos com um baixo custo. 

http://www.seagate.com/br/pt/tech-insights/choosing-high-performance-storage-is-not-about-rpm-anymore-master-ti/
http://www.seagate.com/br/pt/tech-insights/choosing-high-performance-storage-is-not-about-rpm-anymore-master-ti/


Com o lançamento da família Skylake, a Intel retirará suporte nativo ao padrão VGA, o 

que é certamente uma evolução. Em sua nova família de processadores a Intel irá 

oferecer placas gráficas integradas que suportarão a reprodução de vídeo em até 5 

monitores de forma simultânea, através de interfaces HDMI e DP. Visando o 

fornecimento de equipamentos sempre atualizados tecnologicamente e com o melhor 

custo/benefício, solicitamos que o texto seja alterado para aceitar o fornecimento de 

placas integradas com, no mínimo, duas saídas de vídeo sendo, pelo menos uma em 

formato HDMI. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 04, subcategoria "8.1 - Rede cabeada" é solicitado que a 

interface de rede ofertada suporte à tecnologia DASH. Devido à característica reduzida 

deste equipamento, trabalhamos com protocolos nativos para gerenciamento, tais como 

SNMP, WOL e PXE. O formato do equipamento também limita quanto à 

expansibilidade de placas PCI, fazendo com que não seja possível incorporar placa com 

suporte a DASH ao equipamento. Desta forma solicitamos flexibilizar este item para 

que possamos atender com protocolos SNMP, WOL e PXE, os quais permitirão o 

mesmo nível de gerenciamento que o solicitado. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 04, subcategoria "10.7 - Fixação no monitor", é solicitado 

que o equipamento possua furação VESA compatível com o monitor ofertado e que 

todos os acessórios para esta acoplagem sejam fornecidos. Informamos que tanto nosso 

equipamento quanto nosso monitor possuem esta furação, mas que esta fixação só é 

homologada para monitores que não possuem ajuste de altura para evitar desvio do 

centro gravitacional, podendo causar uma eventual queda do equipamento. Possuímos 

uma solução de montagem que fixa o equipamento à base do monitor, simulando um 

chassi All In One. Solicitamos que este item seja flexibilizado para que possamos 

atender ao edital com nossa solução de montagem fixada na base do monitor. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 04, subcategoria "15.8 - Relação de Contraste" é solicitado 

contraste estático mínimo de 450:1. Encontramos hoje facilmente no mercado de 

monitores destinados ao uso corporativo equipamentos com custo-benefício excelente e 

com taxas de contraste típico de 1.000:1, prezando assim por uma melhor ergonomia de 

uso. Recomendamos não apenas que o valor seja alterado para 1.000:1 (mínimo) mas 

também que seja explicitado que este contraste deve ser típico, não dinâmico. Vale 

ressaltar que não existe padrão no mercado utilizado para medir contraste dinâmico, por 

isso não recomendamos a utilização deste parâmetro. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 05, subcategoria "10 - Interfaces" sugerimos que seja 

solicitado adicional às interfaces já solicitadas, que o equipamento possua porta 

dedicada para conexão de dock station. Este tipo de acessório é comumente utilizado em 

ambientes corporativos e otimiza de forma significativa a produtividade dos usuários 

que a usam. 

Prezado Pregoeiro, no lote 05, subcategoria "12 - Drive Óptico", gostaríamos de 

questionar a necessidade deste acessório. Após o lançamento do padrão USB a 

transferência de arquivos entre usuários ou entre equipamentos vem sendo realizada 

através de dispositivos de armazenamento flash (pendrives) ou HDs externos, não 

apenas pelo volume superior que estes oferecem, mas também por sua flexibilidade e 

desempenho. Para referência, uma transferência para um pendrive com padrão USB 3.0 

é, no mínimo, 20 vezes mais rápida do que a gravação do mesmo dado em um 

CD/DVD-RW. Somado a estes fatos a perecidade de uma mídia óptica, hoje temos no 



mercado de TI cada vez mais perto, o fim de vida desta tecnologia no mundo 

corporativo. Desta forma, solicitamos que seja revisada a necessidade deste acessório e 

que, caso este seja indispensável, seja flexibilizada sua entrega externa ao gabinete. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 05, subcategoria "15.3 - Peso Máximo", informamos que, 

com o avanço das tecnologias tem sido possível elaborar equipamentos mais leves a 

cada atualização de plataforma. Hoje, para equipamentos com a tela solicitada, o peso 

máximo estimado é de 2.2KG. Sugerimos redução para este valor para garantir maior 

portabilidade aos usuários. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 06, subcategoria "5.3 - Tamanho Nominal" é solicitado que o 

equipamento possua tela de 13". Solicitamos que este item seja flexibilizado para que 

possamos atender com equipamento de 12.5 polegadas. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 06, subcategoria "Dimensões Máximas", é solicitado que o 

equipamento possua altura máxima de 2,2 cm. Solicitamos flexibilizar este item para 

que possamos atender com equipamento que possui 2,27cm de altura. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 07, subcategoria "7.3 - SATA" É solicitado que o 

equipamento possua 4 interfaces SATA III. São solicitados dois discos rígidos (subitens 

8 e 9) os quais irão ocupar duas destas interfaces. São solicitados também um leitor de 

cartões (subitem 7.5) e um drive óptico (subitem 10), os quais utilizam interface SATA 

II e SATA I, respectivamente. Tendo em vista que o equipamento já é solicitado 

utilizando todas as portas e que a oferta de duas portas SATA III e duas portas SATA II 

não implicará em nenhuma perda de desempenho solicitamos a flexibilização deste item 

para atendermos com equipamento que possui 4 interfaces SATA (2 x SATA III + 2 x 

SATA II) 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 07, subcategoria "12 - Fonte" não é especificada potência 

máxima. Recomendamos, para este tipo de equipamento, que seja solicitada fonte com 

potência máxima de 370W que deve suportar o equipamento em sua expansão máxima, 

para resguardar economia à Licitante. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 07, subcategoria "15.12 - Ajustes de ângulos de visão" é 

solicitado que o monitor ofertado junto ao equipamento possua ângulos mínimos de 

visão de 70° horizontais e 65° verticais. Este monitor é o que acompanha o equipamento 

com maior processamento gráfico, portanto o que requer o melhor monitor para não 

haver perda entre a imagem processada e a vista. Desta forma recomendamos que seja 

solicitado monitor com angulo de visão mínimo de 170° tanto vertical quanto 

horizontal. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 11, subcategoria "2.2 - Memória de armazenamento interno", 

recomendamos que haja memória mínima de 64GB para garantir melhor usabilidade ao 

equipamento devido ao espaço consumido pelo Sistema Operacional solicitado. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 11, subcategoria "9.1 - Sistema Operacional" recomendamos 

que seja especificado que a versão a ser ofertada é a Professional, garantindo assim 

integração total ao ambiente corporativo. Questionamos ainda se não seria interessante 

para a SEPLAG receber estes equipamentos com a imagem replicada em fabrica, assim 

como solicitado para os demais equipamentos. 



 

Prezado Pregoeiro, para todos os lotes onde são solicitados teclado USB, 

recomendamos a inserção de uma descrição mais detalhada a fim de resguardar melhor 

usabilidade (ergonomia) aos usuários. Segue nossa sugestão de características 

essenciais: 

 

         Layout de acordo com o padrão ABNT-2; 

         Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows; 

         Mudança de inclinação do teclado; 

         Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 

         Padrão USB, com conector USB macho; 

         Bloco numérico separado das demais teclas; 

         A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

 

Prezado Pregoeiro, a tecnologia SMART contida em todos os discos rígidos ofertados 

hoje no mercado corporativo fornece ao equipamento alertas de pré-falha, dando aos 

administradores de TI uma forte ferramenta de gestão para evitar perda de dados 

sensíveis ao negócio em caso de falha do HDD. É sabido também que, devido à sua 

característica rotacional, o HDD é o componente que proporcionalmente mais apresenta 

falhas que geram interrupção do uso do equipamento nos dias de hoje. Hoje os 

fabricantes tem softwares (em sua maioria, gratuitos) que permitem capturar este alerta 

de pré-falha ou até mesmo permitir ao equipamento que abra automaticamente chamado 

junto ao fabricante para troca do HDD em situação de pré-falha, evitando assim a perda 

de dados ou a parada do equipamento e do servidor público que depende deste. 

Recomendamos portanto que seja explicitado no edital que os HDDs fornecidos devem 

suportar a tecnologia SMART e que os equipamentos devem acompanhar software que 

gerencie os alertas de pré-falha de disco rígido. 

 

Prezado Pregoeiro, para os lotes 08 e 09, os quais tem como objeto Tablet Android, 

gostaríamos de indicar o uso de um benchmark para assegurar competitividade ao 

certame. Segue a recomendação:  

Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no “Performance test” e 80 

pontos no “UX test” – “User Experience” medido pelo software MobileXPRT 2013 da 

Principle Technologies 

http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/   obtido através da 

execução da opção “All Tests”, obedecendo a seguinte procedimento: 

1.            Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play. 

2.            Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria. 

3.            Reiniciar o Tablet. 

4.            Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All Tests”. 

 

Prezado Pregoeiro, no item 10 - "Da assistência técnica", é solicitado que o 

equipamento proposto em que a garantia é “on site”, a assistência técnica durante o 

período de garantia será executada em qualquer dos locais onde estiverem instalados os 

equipamentos fornecidos da Contratante, localizados dentro dos limites territoriais do 

estado de Minas Gerais e da cidade de Brasília . Visando o fornecimento de 

equipamentos com um nível de suporte para viabilizar a execução do serviço de forma a 

minimizar períodos de indisponibilidade e com melhor custo/benefício, solicitamos que 

o texto seja alterado para aceitar: 

http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/


a.            Monitoramento ativo do ambiente. Identifica problemas que afetem o 

funcionamento e o desempenho dos equipamentos. 

i.             Os equipamentos e software devem emitir alerta de pré-falha para, no mínimo, 

os seguintes componentes: 

1.            Bateria; 

2.            Disco Rígido (HD); 

b.            Abertura automática de chamados junto a contratada; 

c.            O sistema realiza o upload automático de logs (diagnósticos) para o fabricante 

de forma a permitir um diagnóstico mais eficaz. 

d.            Coleta periódica de dados do sistema operacional para análise e prevenção de 

problemas futuros. 

e.            A contratada deverá autorizar que a equipe técnica da contratante realize 

manutenção de urgência, incluindo abertura das máquinas para detecção de problemas, 

podendo inclusive trocar componentes defeituosos (memória, disco rígido, placa de 

rede, placa de Vídeo, mídia óptica, etc.), antes da solicitação de chamado técnico. 

 

Prezado Pregoeiro, nos lotes 01, 02,03 ,04, 05 .e 06  , subcategoria Garantia, é solicitado 

que o atendimento deverá ser realizado até às 18h00min do dia útil seguinte à data de 

abertura do registro do chamado na Central de Atendimento do fabricante ou 

fornecedor, e a solução até às 18:00min. do 2º (segundo) dia útil após o atendimento 

totalizando então o máximo de 3 (três) dias úteis para solução do problema. Visando o 

fornecimento de equipamentos com um nível de suporte para viabilizar a execução do 

serviço de suporte de forma a minimizar períodos de indisponibilidade e com melhor 

custo/benefício, solicitamos que o texto seja alterado para aceitar que o atendimento 

inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, 

no qual, com a colaboração da  equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário 

se  identificará o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de 

diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o 

atendimento on-site. 

 

Prezado Pregoeiro, no lote 07  , subcategoria Garantia, é solicitado que o atendimento 

deverá ser realizado até as 18h00m do dia útil seguinte à data de abertura do registro do 

chamado na Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor . Visando o 

fornecimento de equipamentos com um nível de suporte para viabilizar a execução do 

serviço de suporte de forma a minimizar períodos de indisponibilidade e com melhor 

custo/benefício, solicitamos que o texto seja alterado para aceitar que o atendimento 

inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, 

no qual, com a colaboração da  equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário 

se  identificará o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de 

diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o 

atendimento on-site e atendimento 8 x 5 com tempo de resposta (compreende-se tempo 

de resposta, como o tempo em que o técnico chega ao local com a peça necessária para 

o reparo do hardware) para hardware ate o máximo de 3 (três) dias úteis para solução do 

problema, contadas a partir da abertura do chamado. 

 

Prezado Pregoeiro, no lotes 08, 09, 10 e 11 subcategoria Garantia, é solicitado garantia 

de Balcão e  12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do equipamento . 

Solicitamos que o texto seja alterado seja alterado o nível de garantia para on-site e 

o  prazo de 36(trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo do equipamento. 



Solicitamos portanto que seja flexibilizado estes itens para que possamos participar, 

entregando uma solução  de nível de suporte  superior. 

 

Prezados Pregoeiro, para os  lotes 01 à 11, a fim de podermos ajudar a gerenciar seu 

patrimônio de TI, de forma fácil, desde o dia da fabricação dos equipamentos, 

possuímos uma solução de Etiqueta impressa em fábrica para identificar cada 

equipamento assim permitindo melhor controle patrimonial, padronizando a marcação 

física e dados de inventário. As Etiquetas impressas em fábrica, possuem ,três tamanhos 

de etiquetas para acomodar diferentes necessidades de espaço, múltiplos campos 

disponíveis, permitindo grande flexibilidade na personalização das etiquetas e 

possibilidade de imprimir códigos de barra, para maior eficiência de leitura (Code 3 of 

9/Code 39).  Solicitamos que este item seja flexibilizado para aceitar  o fornecimento 

com a solução de Etiqueta impressa em Fabrica, com o benefício de diminuir a 

complexidade, o tempo e o custo associados à etiquetagem de máquinas durante o 

deployment. 

 

Prezados Pregoeiro, para os  lotes 05 e 06 ,  possuímos uma solução de processo de 

gravação de logo na tampa de notebook, que agrega valor da marca do cliente ao 

equipamento tornando um equipamento único. Qualquer tipo de logo, código de barra 

2D,número de patente, código alfanumérico, ícone, ou símbolo pode ser aplicado em 

quase todos os tamanhos e formatos. Mesmo logos extraordinariamente complexos 

podem ser reproduzidos com nitidez e detalhamento (linhas finas e caracteres menores). 

Solicitamos que este item seja flexibilizado para aceitar  o fornecimento com a de 

gravação de logo na tampa de notebook. 

 

A empresa DRIVE A, através do Sr. Ronaldo Maciel, Analista de Pré Vendas, 

enviou, em 15/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

LOTE 01: MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 3.2 em “Memória RAM”, é 

solicitado 8 GB de memória RAM instalada. Sugerimos que os 8 GB de RAM estejam 

configurados em Dual Channel, afim de aumentar o throughput de memória RAM, 

causando um aumento significativo na performance do equipamento. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 4.4 em “Interfaces SATA”, é 

solicitado: “04 interfaces padrão SATA-III, conforme especificação da SATA-IO 

(SATA International Organization)”. Solicitamos que sejam aceitos equipamentos com 

3 (três) interfaces SATA III, sendo essa a quantidade de interfaces que o nosso 

equipamento possui. Vale ressaltar que de acordo com a configuração solicitada, ainda 

haverá uma interface SATA livre. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 6.6 em “Vídeo” é solicitado 

“01 Vga ou 01 HDMI (ou outra conexão com adaptador HDMI), suportando a 

utilização de um monitor adicional simultaneamente à tela integrada.)”. Pergunta: é 

necessário que o equipamento possua interface HDMI ? A nossa oferta contempla a 

interface display port, sendo essa superior ao HDMI em taxa de quadros com resolução 



UHD (4k), mais canais de áudio e possibilita a utilização de cabos de até 15 metros, 

sendo uma interface mais profissional. Sendo assim, solicitamos que seja aceito como 

opção a interface Display Port.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 8.2 em “Interfaces”, é 

solicitado USB padrão versão 3.0. Devido ao legado, a oferta do mercado ainda 

contempla interfaces USB 2.0. Sendo assim, solicitamos que seja alterado para 

“suporte” ao padrão USB 2.0 e 3.0. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 11.4 em “Gabinete”, é 

solicitado sensor de intrusão. Além do sensor, sugerimos que seja solicitado cadeado 

com segredo único ou trava eletrônica que iniba a intrusão do equipamento, pois o 

sensor é capaz apenas de alertar se houve a intrusão, porém, não impede a mesma 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 15.3 em “Monitor”, é 

solicitado resolução de 1440 x 900. Visando maior definição e qualidade de imagem, 

sugerimos que o monitor possua resolução mínima de 1600 x 900 pixels, sendo essa 

característica totalmente compatível com a oferta do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 15.8 em “Monitor”, é 

solicitado Contraste estático 450:1. Por questões de atualização tecnológica, sugerimos 

alterar para 1000:1. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 15.6 em “Monitor”, é 

solicitado: “1 VGA + 1 outra interface compatível com os conectores de saída do 

subitem 6.6”. Visando menor custo, sugerimos que o monitor possua interface VGA e 

uma interface de vídeo digital, admitindo-se DVI, HDMI ou Display Porte, sem 

qualquer compromisso de que a entrada digital do monitor seja compatível com a 

interface de vídeo do equipamento, devido ao fato de que a interface VGA conseguir 

suprir com margem as características solicitadas para o monitor (resolução, tempo de 

resposta, contraste, cor, etc), não sendo necessário a conexão via digital. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, sugerimos que acrescente na coluna 

“Característica” o tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “Possuir 

capacidade de conexão remota através de rede TCP/IP, independente do estado do 

sistema operacional (hibernado ou inoperante) e mesmo com o equipamento desligado 

de forma a permitir a intervenção técnica remota. Deve possibilitar ligar e desligar o 

equipamento remotamente e permitir realizar inventario de hardware”. O motivo da 

sugestão é visando maior controle do equipamento pela equipe de TI, afim de 

proporcionar agilidade nos ajustes dos equipamentos e flexibilidade na manipulação dos 

mesmos. Tal característica é suprida pelo padrão aberto de gerenciamento DASH do 

consorcio DMTF, ou seja, tal sugestão não fere o caráter competitivo do processo, 

estado presente nos equipamentos da linha corporativa. 



Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória, disco rígido, processador, etc, sem perda da garantia”. 

LOTE 02: MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 02: 

MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO, subitem 4.4 em “Interfaces 

SATA”, é solicitado: “04 interfaces padrão SATA-III, conforme especificação da 

SATA-IO (SATA International Organization)”. Solicitamos que sejam aceitos 

equipamentos com 3 (três) interfaces SATA III, sendo essa a quantidade de interfaces 

que o nosso equipamento possui. Vale ressaltar que de acordo com a configuração 

solicitada, ainda haverá uma interface SATA livre. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 6.6 em “Vídeo” é solicitado 

“01 Vga ou 01 HDMI (ou outra conexão com adaptador HDMI), suportando a 

utilização de um monitor adicional simultaneamente à tela integrada.)”. Pergunta: é 

necessário que o equipamento possua interface HDMI ? A nossa oferta contempla a 

interface display port, sendo essa superior ao HDMI em taxa de quadros com resolução 

UHD (4k), mais canais de áudio e possibilita a utilização de cabos de até 15 metros, 

sendo uma interface mais profissional. Sendo assim, solicitamos que seja aceito como 

opção a interface Display Port.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 8.2 em “Interfaces”, é 

solicitado USB padrão versão 3.0. Devido ao legado, a oferta do mercado ainda 

contempla interfaces USB 2.0. Sendo assim, solicitamos que seja alterado para 

“suporte” ao padrão USB 2.0 e 3.0. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 02: 

MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO, subitem 9.4 em “Disco Rígido” é 

solicitado: “Capacidade da NAND Flash: 4GB”. Visando maior performance, 

sugerimos capacidade mínima de 8GB, sendo esta a oferta do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 02: 

MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO, subitem 9.5 em “Disco Rígido” é 

solicitado: “Velocidade de rotação: 7200 RPM”. Devido a oferta do mercado, as 

unidades SSHD operam com velocidade de 5400 RPM, sendo ainda mais performativa 

do que HDD’s de 7200 RPM por possuírem uma unidade flash de 8 GB que opera como 

cache. Sendo assim, solicitamos que seja alterado para 5400 RPM afim de permitir a 

nossa participação. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 02: 

MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO, subitem 11.4 em “Gabinete”, é 

solicitado sensor de intrusão. Além do sensor, sugerimos que seja solicitado cadeado 

com segredo único ou trava eletrônica que iniba a intrusão do equipamento, pois o 

sensor é capaz apenas de alertar se houve a intrusão, porém, não impede a mesma. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, sugerimos que acrescente na coluna 

“Característica” o tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “Possuir 

capacidade de conexão remota através de rede TCP/IP, independente do estado do 

sistema operacional (hibernado ou inoperante) e mesmo com o equipamento desligado 

de forma a permitir a intervenção técnica remota. Deve possibilitar ligar e desligar o 

equipamento remotamente e permitir realizar inventario de hardware”. O motivo da 

sugestão é visando maior controle do equipamento pela equipe de TI, afim de 

proporcionar agilidade nos ajustes dos equipamentos e flexibilidade na manipulação dos 

mesmos. Tal característica é suprida pelo padrão aberto de gerenciamento DASH do 

consorcio DMTF, ou seja, tal sugestão não fere o caráter competitivo do processo, 

estado presente nos equipamentos da linha corporativa. 

Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória, disco rígido, processador, etc, sem perda da garantia”. 

Lote 3: MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, em “Processador”, sugerimos que 

seja incluído a seguinte descrição: “Processador desenhado especificamente para uso em 

desktops. Não serão aceitos processadores de notebooks.”. O motivo dessa sugestão é 

visando maior performance para os equipamentos, visto que processadores de 

notebooks possuem performance limitada por terem que consumir menos energia 

visando maior autonomia de bateria e utilizar um sistema de arrefecimento menor, 

devido ao volume limitado do notebook. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, subitem 3.2 em “Memória RAM”, 

é solicitado 8 GB de memória RAM instalada. Sugerimos que os 8 GB de RAM estejam 

configurados em Dual Channel, afim de aumentar o throughput de memória RAM, 

causando um aumento significativo na performance do equipamento. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, sugerimos que acrescente na 

coluna “Característica” o tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “Possuir 

capacidade de conexão remota através de rede TCP/IP, independente do estado do 

sistema operacional (hibernado ou inoperante) e mesmo com o equipamento desligado 

de forma a permitir a intervenção técnica remota. Deve possibilitar ligar e desligar o 

equipamento remotamente e permitir realizar inventario de hardware”. O motivo da 

sugestão é visando maior controle do equipamento pela equipe de TI, afim de 

proporcionar agilidade nos ajustes dos equipamentos e flexibilidade na manipulação dos 

mesmos. Tal característica é suprida pelo padrão aberto de gerenciamento DASH do 

consorcio DMTF, ou seja, tal sugestão não fere o caráter competitivo do processo, 

estado presente nos equipamentos da linha corporativa.  



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, em “Placa Mãe”, sugerimos que 

acrescente um subitem “Controladora de Disco”, com a seguinte especificação: “deve 

possuir duas interfaces Serial ATA, que permita a utilização dos seguintes tipos de 

dispositivos de armazenamento: HDD, SSD e SSHD”.  O motivo da sugestão é visando 

equipamento atuais e expansíveis, suportando as tecnologias do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, subitem 6.6 em “Vídeo” é 

solicitado “01 Vga ou 01 HDMI (ou outra conexão com adaptador HDMI), suportando 

a utilização de um monitor adicional simultaneamente à tela integrada.)”. Pergunta: é 

necessário que o equipamento possua interface HDMI ? A nossa oferta contempla a 

interface display port, sendo essa superior ao HDMI em taxa de quadros com resolução 

UHD (4k), mais canais de áudio e possibilita a utilização de cabos de até 15 metros, 

sendo uma interface mais profissional. Sendo assim, solicitamos que seja aceito como 

opção a interface Display Port.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 8.3 em “Interfaces”, é 

solicitado USB padrão versão 3.0. Devido ao legado, a oferta do mercado ainda 

contempla interfaces USB 2.0. Sendo assim, solicitamos que seja alterado para 

“suporte” ao padrão USB 2.0 e 3.0. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 8.4 em “Interfaces”, é 

solicitado 6 interfaces USB sendo 2 3.0. Por questões de atualização tecnológica, 

sugerimos que seja no mínimo 4 interfaces USB 3.0, sendo 1 energizada, afim de 

garantir all in one’s de primeira linha e de ultima geração. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, em “Fonte”, sugerimos que 

acrescente um subitem “Eficiência energética”, com a seguinte especificação “eficiência 

energética mínima de 88%, certificado no padrão 80 plus, categoria GOLD”. O motivo 

da sugestão é visando equipamento com alta eficiência energética, obtendo soluções 

mais sustentáveis, totalmente compatível com a oferta do mercado. Vale ressaltar que 

tal sugestão é totalmente corrente com os demais itens, por também solicitarem tal nível 

de eficiência energética de forma certificada, como o dos desktops. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, subitem 15.8 em “monitor”, é 

solicitado contraste estático de 450:1. Por questões de atualização tecnológica, 

sugerimos que seja alterado para 1000:1.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, subitem 15.10 em “Monitor”, é 

solicitado “170 graus horizontal e 160 graus vertical”. Sugerimos alterar o ângulo de 

visão para 178° horizontal e vertical, afim de proporcionar melhor visualização do 

conteúdo do monitor por parte do usuário de acordo com alteração da posição do 

equipamento. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, subitem 15.11 em “Monitor”, é 

solicitado “Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste”. Sugerimos que seja 

removido o recurso de auto ajuste, intensidade de cor e contraste por inibir nossa 

participação pois nossa oferta possui display calibrado de fábrica, não contemplando 

tais funções, apenas ajuste de brilho.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 03: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, em “Monitor”, sugerimos 

acrescentar um subitem “Ergonomia”, com a seguinte descrição: " O deve possuir ajuste 

de altura mínimo de 10 cm, inclinação e rotação do display”. O motivo da sugestão é 

visando maior ergonomia para os usuários no momento de utilizar o equipamento, 

possibilitando ajustar o modo de visualização de acordo com a sua necessidade. Tal 

sugestão não é restritiva pois os equipamentos do mercado possuem furação VESA, que 

possibilita a inserção de uma base regulável, afim de atender essa necessidade. 

Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória, disco rígido, processador, etc, sem perda da garantia”. 

Lote 4: MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, sugerimos que acrescente na 

coluna “Característica” o tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “Possuir 

capacidade de conexão remota através de rede TCP/IP, independente do estado do 

sistema operacional (hibernado ou inoperante) e mesmo com o equipamento desligado 

de forma a permitir a intervenção técnica remota. Deve possibilitar ligar e desligar o 

equipamento remotamente e permitir realizar inventario de hardware”. O motivo da 

sugestão é visando maior controle do equipamento pela equipe de TI, afim de 

proporcionar agilidade nos ajustes dos equipamentos e flexibilidade na manipulação dos 

mesmos. Tal característica é suprida pelo padrão aberto de gerenciamento DASH do 

consorcio DMTF, ou seja, tal sugestão não fere o caráter competitivo do processo, 

estado presente nos equipamentos da linha corporativa.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 3.2 em “Memória RAM”, 

é solicitado 8 GB de memória RAM instalada. Sugerimos que os 8 GB de RAM estejam 

configurados em Dual Channel, afim de aumentar o throughput de memória RAM, 

causando um aumento significativo na performance do equipamento. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 4.4 em “Placa Mãe”, é 

solicitado: “02 interfaces padrão SATA-III, conforme especificação da SATA-IO 

(SATA International Organization)”. Devido ao formato “compacto”, tais equipamentos 

possuem apenas uma interface SATA um slot de expansão para a inserção de uma 

segunda unidades de armazenamento padrão SSD card. Sendo assim, sugerimos 



alteração do descritivo da seguinte forma: “uma interface padrão SATA-III e um slot 

mSATA ou M2 para inserção de unidades de armazenamentos”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 4.5 em “Placa Mãe”, é 

solicitado suporte ao barramento PCI 3.0. Devido ao seu tamanho compacto, o 

equipamento possui outros barramentos como é o caso do M2, sendo esse barramento 

sucessor do mSATA com throughput de 10 Gb/s e adotado pelos desktops compactos. 

Sendo assim solicitamos que o equipamento suporte barramento PCI 3.0 ou M2. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 6.6 em “Vídeo” é 

solicitado “01 Vga ou 01 HDMI (ou outra conexão com adaptador HDMI), suportando 

a utilização de um monitor adicional simultaneamente à tela integrada.)”. Pergunta: é 

necessário que o equipamento possua interface HDMI ? A nossa oferta contempla a 

interface display port, sendo essa superior ao HDMI em taxa de quadros com resolução 

UHD (4k), mais canais de áudio e possibilita a utilização de cabos de até 15 metros, 

sendo uma interface mais profissional. Sendo assim, solicitamos que seja aceito como 

opção a interface Display Port.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 01: 

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 8.2 em “Interfaces”, é 

solicitado USB padrão versão 3.0. Devido ao legado, a oferta do mercado ainda 

contempla interfaces USB 2.0. Sendo assim, solicitamos que seja alterado para 

“suporte” ao padrão USB 2.0 e 3.0. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO ALL-IN-ONE, subitem 8.4 em “Interfaces”, é 

solicitado “06 Portas externas, mínimo 01 frontal USB 3.0”. Sugerimos que seja 

alterado para, no mínimo, 4 interfaces USB 3.0 sendo 2 (duas) frontais por questões de 

atualização tecnologia, totalmente compatível com a oferta do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, em “Gabinete”, sugerimos a 

inclusão do subitem “Manutenção”, com a seguinte descrição: “Permitir sua abertura e 

acesso para manutenção sem o uso de ferramentas (tool less), e para pelo menos os 

seguintes componentes: tampa do gabinete, disco rígido e memória RAM. Será aceito 

parafuso recartilhado apenas para a abertura do gabinete”. O motivo da sugestão é 

visando maior facilidade na manipulação dos componentes internos do equipamento por 

parte da contratante, em caso do remanejamento de recurso quando necessário. Tal 

característica não é restritiva por estar contida em equipamento da linha corporativa.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 10.3 em “Gabinete”, 

sugerimos a inclusão sugerimos a inclusão do seguinte descritivo: “O equipamento deve 

possuir local apropriado para fixação de cadeado mecânico, sendo que essa 

característica deve fazer parte do projeto original do gabinete”. O motivo da sugestão é 

possibilitar a contratante a segurança dos componentes internos do equipamento em 

caso onde seja necessário “estocar” o produto, inibindo a instrução por meio de 

cadeado. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 11.9 em “Fonte”, é 

solicitado “Cabo Y com um metro e meio”. Devido ao seu formato “compacto” os 

equipamentos utilizam fontes “externas” (as mesmas utilizadas por notebook) que 

possuem um conector de entrada diferente ao contemplado pelo cabo Y. Sendo assim, 

sugerimos que não seja solicitado cabo Y. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 15.3 em “Monitor”, é 

solicitado resolução de 1440 x 900. Visando maior definição e qualidade de imagem, 

sugerimos que o monitor possua resolução mínima de 1600 x 900 pixels, sendo essa 

característica totalmente compatível com a oferta do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 15.8 em “Monitor”, é 

solicitado Contraste estático 450:1. Por questões de atualização tecnológica, sugerimos 

alterar para 1000:1. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 15.6 em “Monitor”, é 

solicitado: “1 VGA + 1 outra interface compatível com os conectores de saída do 

subitem 6.6”. Visando menor custo, sugerimos que o monitor possua interface VGA e 

uma interface de vídeo digital, admitindo-se DVI, HDMI ou Display Porte, sem 

qualquer compromisso de que a entrada digital do monitor seja compatível com a 

interface de vídeo do equipamento, devido ao fato de que a interface VGA conseguir 

suprir com margem as características solicitadas para o monitor (resolução, tempo de 

resposta, contraste, cor, etc), não sendo necessário a conexão via digital. 

Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória, disco rígido, processador, etc, sem perda da garantia”. 

LOTE 05: NOTEBOOK 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 04: 

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, sugerimos que acrescente na 

coluna “Característica” o tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “Possuir 

capacidade de conexão remota através de rede TCP/IP, independente do estado do 

sistema operacional (hibernado ou inoperante) e mesmo com o equipamento desligado 

de forma a permitir a intervenção técnica remota. Deve possibilitar ligar e desligar o 

equipamento remotamente e permitir realizar inventario de hardware”. O motivo da 

sugestão é visando maior controle do equipamento pela equipe de TI, afim de 

proporcionar agilidade nos ajustes dos equipamentos e flexibilidade na manipulação dos 

mesmos. Tal característica é suprida pelo padrão aberto de gerenciamento DASH do 

consorcio DMTF, ou seja, tal sugestão não fere o caráter competitivo do processo, 

estado presente nos equipamentos da linha corporativa.  



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 05: 

NOTEBOOK, subitem 10.5 em “vídeo”, é solicitado 1 (uma) porta HDMI. Pergunta: é 

necessário que o equipamento possua interface HDMI? A nossa oferta contempla a 

interface display port, sendo essa superior ao HDMI em taxa de quadros com resolução 

UHD (4k), mais canais de áudio e possibilita a utilização de cabos de até 15 metros, 

sendo uma interface mais profissional. Sendo assim, solicitamos que seja aceito como 

opção a interface Display Port.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 05: 

NOTEBOOK, subitem 11.1 em Disco Rígido, é solicitado suporte ao padrão SATA III. 

Nosso equipamento adota discos do padrão SATA 2.6 de 3 Gb/s, sendo que tal 

solicitação impede nossa participação. Sendo assim, sugerimos que seja alterado para, 

no mínimo SATA 2.6 de 3 Gb/s. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 05: 

NOTEBOOK, subitem 19.5 e 19.10 em “Software”, é solicitado: “Software de 

gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento ou 

licenciado para ele, com certificação de conformidade com as especificações Desktop 

Management Interface (DMI) versão 2.0, ou superior, por meio de drivers nativos e 

fornecidos pelo fabricante. ”. Existem soluções open capazes de gerenciar ativos, como 

realizar inventário de hardware, software e descoberta de equipamentos na rede, como é 

o caso do OCS inventory NG (http://www.ocsinventory-ng.org/en/about/features/). 

Sendo assim, sugerimos que sejam aceitas soluções de terceiros, conforme descrição a 

seguir: “Software de gerenciamento capaz de realizar inventario de hardware e software 

e trazer informações dos equipamentos através de interface web”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 05: 

NOTEBOOK, subitem 20.1 em “Garantia”, é solicitado garantia tipo balcão. 

Acreditamos que houve um erro de digitação, sendo que a garantia é on-site, conforme 

subitem 20.4. 

Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória e disco, sem perda da garantia”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 05: 

NOTEBOOK, em “Disco Rígido”, sugerimos que seja acrescentado um subitem com 

título “segurança”, com a seguinte descrição: ” O equipamento deve possui sistema de 

amortecimento para o disco rígido com sensor de queda e software de gerenciamento 

que afaste a cabeça de leitura do disco em caso de quedas ou movimentos bruscos do 

equipamento”. O motivo dessa sugestão é visando menor probabilidade de perda dos 

dados em caso de queda ou movimento brusco do equipamento. 

LOTE 06: NOTEBOOK ULTRAFINO 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, sugerimos que acrescente na coluna “Característica” o 

tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “Possuir capacidade de conexão 



remota através de rede TCP/IP, independente do estado do sistema operacional 

(hibernado ou inoperante) e mesmo com o equipamento desligado de forma a permitir a 

intervenção técnica remota. Deve possibilitar ligar e desligar o equipamento 

remotamente e permitir realizar inventario de hardware”. O motivo da sugestão é 

visando maior controle do equipamento pela equipe de TI, afim de proporcionar 

agilidade nos ajustes dos equipamentos e flexibilidade na manipulação dos mesmos. Tal 

característica é suprida pelo padrão aberto de gerenciamento DASH do consorcio 

DMTF, ou seja, tal sugestão não fere o caráter competitivo do processo, estado presente 

nos equipamentos da linha corporativa.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 3.2 em “Memória RAM”, é solicitado 8 GB de 

memória RAM instalada. Sugerimos que os 8 GB de RAM estejam configurados em 

Dual Channel, afim de aumentar o throughput de memória RAM, causando um aumento 

significativo na performance do equipamento. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, em “Memória RAM”, sugerimos que acrescente um 

subitem com o titutlo “expansão”, com a seguinte descrição: ”Deve suportar até 16 GB 

de memória RAM”. O motivo dessa sugestão é visando equipamentos de alta 

expansibilidade, caso seja necessário upgrade futuro para casos particulares, garantindo 

equipamentos de última geração. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 3.1 em “Memória RAM”, é solicitado padrão 

DDR3. Sugerimos que seja aceito padrão DDR3L, assim como no lote 5 – notebook, 

visto que esse é o padrão atual das memórias de notebooks, por ser mais eficiente, 

garantindo equipamentos de última geração. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 4.2 em “BIOS”, é solicitado: “Com recursos de 

controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para 

acesso e alterações das configurações do programa “setup” da BIOS”. Sugerimos que 

seja solicitado recurso de inserção de senha ao acesso ao HD, assim como solicitado nos 

outros itens, como desktop compacto e all in one, visando maior segurança aos dados do 

equipamento. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 5.3 em Vídeo, é solicitado: “Tela 13 polegadas”. 

Para melhor visualização, sugerimos que a tela possua tamanho mínimo de 14 

polegadas, sendo este o tamanho padrão de display de notebook, proporcionando uma 

visualização mais agradável. Vale ressaltar que uma área de visualização maior torna a 

utilização mais produtiva, por facilitar a visualização do conteúdo, sem impactar no 

peso e as dimensões soicitadas. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 10.1 em interfaces, é solicitado: “2 (duas) USB 

3.0 ou superior”. Sugerimos que altere para, no mínimo, 3 (três) interfaces USB 3.0, 

afim de possibilitar a utilização de um terceiro dispositivo em caso de uso de teclado e 

mouse externo, visando equipamento de versáteis e de última geração. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 10.5 em “Interfaces” é solicitado: “01 Vga ou 01 

HDMI (permitido a utilização de adaptadores”. Pergunta: é necessário que o 

equipamento possua interface HDMI? A nossa oferta contempla a interface display port, 

sendo essa superior ao HDMI em taxa de quadros com resolução UHD (4k), mais canais 

de áudio e possibilita a utilização de cabos de até 15 metros, sendo uma interface mais 

profissional. Sendo assim, solicitamos que seja aceito como opção a interface Display 

Port.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, em “Interfaces”, sugerimos a inclusão de um subitem 

“Autenticação”, com a seguinte descrição: ” Deve possuir solução de leitura biométrica 

e leitor de smartcard, ambos integrados ao gabinete. ”. O motivo da sugestão é visando 

equipamentos mais seguros, possibilitando mais de uma forma para que o usuário se 

autentique ao sistema e acesse aos dados. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 11.1 em Disco Rígido, é solicitado suporte ao 

padrão SATA III ou microSATA III. Nosso equipamento adota discos do padrão SATA 

2.6 de 3 Gb/s, sendo que tal solicitação impede nossa participação. Sendo assim, 

sugerimos que seja alterado para, no mínimo SATA 2.6 de 3 Gb/s. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 12.1 em “teclado”, é solicitado tecla de acesso 

rápido para internet. Tal recurso já não está mais presente na nova linha de 

equipamentos, pois essa característica pode ser atendida através de configuração de 

teclas de atalho no sistema operacional. Sendo assim, sugerimos a remoção dessa 

característica. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 14.5 em “Gabiente”, é solicitado as seguintes 

dimensões para o equipamento: Até 34cm x 24cm x 2,2 cm (L x P x A). Visando 

equipamento ultrafinos e ultraleves, tendo em vista do peso solicitado, sugerimos que a 

altura máxima do equipamento seja de 2,1 cm, tornando o equipamento 4,5 % mais fino 

do que o solicitado, sendo totalmente compatível com a oferta do mercado que partem 

com equipamento com essa espessura para a linha de ultrafinos. Vale ressaltar que 

equipamento acima de 2,2 cm não são considerados da categoria de ultrafinos, por 

possuírem um peso superior a 1,8 Kg de acordo com a configuração solicitada. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, em “Gabiente” sugerimos a inclusão de um subitem com 

título “Acabamento”, com a seguinte descrição: ”O equipamento deve possuir 

acabamento reforçado com compostos de carbono, magnésio ou titânio (com dobradiças 

em metal), homologado no padrão militar 810G ou similar, que garanta que o 

equipamento é resistente contra quedas, impactos, poeira e temperaturas altas.”. O 

motivo dessa sugestão é visando uma maior resistência para o equipamento, visto que o 

mesmo possui uma grade probabilidade de sofrer quedas devido sua alta mobilidade. 

Tal característica não é restritiva, compatível com a oferta de mercado. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 15.3, em “Alimentação Elétrica”, é solicitado: 

“Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon) com autonomia mínima (tempo de 

descarga) de 6 (seis) horas, medida pelo software Battery Eater Pro 2.70 Free Edition”. 

O software battery eater é um benchmark que mensura o tempo de descarga da bateria 

na utilização máxima do equipamento, fazendo com que CPU e GPU fiquem em sua 

utilização máxima. Nessas circunstancias, dificilmente o equipamento atinge há 6 horas 

de autonomia, ficando entre 3 a 4 horas o tempo de descarga, não condizendo com a 

oferta do mercado. Visto que em utilização normal existem momentos de ociosidade, 

ativando recursos como desligamento de display e de disco, diminuição do clock do 

processador, diminuição da velocidade ou inativação da ventoinha, ressaltando ainda 

que notebooks ultrafinos são munidos de componentes com menor consumo energético 

como processador ultra low voltage e memorias low voltage, alcançado dessa forma a 

autonomia desejada, sugerimos que ao invés de solicitar tempo de autonomia, determine 

carga da bateria, conforme descrição a seguir: “Bateria principal de Íon de Lítio 

(Lithium-Íon) com capacidade mínima de 50Wh ”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 18.2 e 18.7 em “Software”, é solicitado: 

“Software de gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante do 

equipamento ou licenciado para ele, com certificação de conformidade com as 

especificações Desktop Management Interface (DMI) versão 2.0, ou superior, por meio 

de drivers nativos e fornecidos pelo fabricante. ”. Existem soluções open capazes de 

gerenciar ativos, como realizar inventário de hardware, software e descoberta de 

equipamentos na rede, como é o caso do OCS inventory NG (http://www.ocsinventory-

ng.org/en/about/features/). Sendo assim, sugerimos que sejam aceitas soluções de 

terceiros, conforme descrição a seguir: “Software de gerenciamento capaz de realizar 

inventario de hardware e software e trazer informações dos equipamentos através de 

interface web”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 19.2 em “Garantia”, é solicitado: “48 (quarenta e 

oito meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento. ”. Por serem 

consumíveis, os fabricantes não provem garantia de 48 meses para as baterias. Sendo 

assim, sugerimos que as baterias possuam garantia de 36 meses (três anos), sendo que 

para este tempo os fabricantes possuem baterias com ciclos de carga que atendem a essa 

vigência. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, Lote 06: 

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 12.1 em “Teclado”, sugerimos que seja solicitado 

que o teclado seja retro iluminado, sendo essa uma das características dos ultrafinos do 

mercado.  

Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória e disco rígido, sem perda da garantia”. 



 LOTE 07: MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 1.3 em “Processador”, é 

solicitado controladora de memória com acesso a 4 (quatro) canais (Quad channel). Os 

processadores xeon dos sockets FCLGA 1150 não possuem controladoras de memória 

com suporte a quad channel. Sendo assim, visando menor custo do equipamento, sem 

deixar de atender as demais características solicitadas (processador, memória instalada, 

armazenamento e vídeo), solicitamos que sejam aceitas controladoras de memória com 

acesso em dois canais (dual channel). 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 3.4 em “Placa Mãe”, é solicitado 

1 slot de PCI-E x16 livre após configuração do equipamento. Tal característica eleva 

consideravelmente o valor do equipamento, pois a exigência caracteriza equipamentos 

com 2 (dois) slots PCI-E x16, visto que a placa de vídeo dedicada solicitada estará 

instalada em um dos slots, o que implica em fontes com maior potência energetica e 

chassis maiores e com mais ventoinhas, afim de suportar trabalhar  com 2 (duas) placas 

gráficas. Visando equipamento da série workstation sem descaracterizar o item, estando 

totalmente coerente com a solução, sugerimos que ao invés de ser solicitado 1 (um) slot 

PCI-E x16 livre após a configuração, que solicite que o equipamento possua 5 (cinco) 

slots de expansão PCI ou PCI-E, sendo um deles padrão PCI-E x16, conforme 

descritivo a seguir “Deverá possuir 5 (cinco) slots tipo PCI ou PCI-E, sendo 1 (um) do 

tipo PCI Express 16x (3ª Geração) ”. Dessa forma garante compatibilidade com a placa 

gráfica solicitada e garante a participação exclusiva de workstation, devido ao número 

de slots de expansão, visto que uma das principais características de uma workstation é 

sua alta expansibilidade. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 5.2 em “vídeo”, é solicitado placa 

gráfica barramento PCI-E 16x. Por se tratar de uma workstation e visando uma solução 

performáticas e de última geração, afim de que não ocorra gargalo de performance na 

solução, sugerimos que o barramento seja PCI-Express 16x versão 3.0, sendo este 2x 

mais rápido do que a versão 2.0, afim de garantir placas gráficas de alta performance, 

correspondendo com o restante do hardware (xeon, 32 GB RAM, SSD e HDD). 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 5.3 em “vídeo”, e solicitado 1 GB 

de RAM para a placa de vídeo. Por se tratar de uma workstation e visando uma solução 

performáticas e de última geração, afim de que não ocorra gargalo de performance na 

solução, sugerimos que a placa gráfica tenha, no mínimo, 4 GB de RAM, afim de 

garantir placas gráficas de alta performance, correspondendo com o restante do 

hardware (xeon, 32 GB RAM, SSD e HDD), diferenciando de placas para desktop. Esse 

volume remete a placas mid-range (linha intermediaria), sendo capaz de atender a cerca 

de 80% das aplicações do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 5.4 em “vídeo” é solicitado 

suporte à resolução 2560 x 1600. Sugerimos que a placa gráfica suporte resolução 4k 



(4096x2160), devido atualização tecnológica, garantindo solução performática e de 

última geração. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 5.6 em vídeo é solicitado “01 DP 

(Displayport) + 01 DVI, 02 DVI ou 02 DP suportando a utilização de dois monitores 

simultâneos e independentes (modo estendido) ”. Visando caracterizar placas da linha 

profissional, diferenciando das características técnicas das controladoras de vídeo dos 

itens anteriores, sugiro que o equipamentos possua, no mínimo, 4 “quatro” interfaces 

digitais admitindo-se 02 DP (Displayport) + 02 DVI, 03 DP (Displayport) + 01 DVI , 01 

DP (Displayport) + 03 DVI, 04 DVI ou 04 Displayport, garantindo placas da série 

profissional. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 5.8 em “vídeo”, é solicitado taxa 

de transferência de memória de 28 GB/s. A fim de garantir maior throughput de 

memória, sugerimos que a taxa de transferência de memória seja, no mínimo 95 GB/s, 

garantido padrão de memória gráfica GDDR5, proporcionando maior performance para 

a solução. Vale ressaltar que taxa de transferência de memória de 28 GB/s caracteriza 

padrão de memória GDDR3, o mesmo utilizado por placas da linha de entretenimento 

(jogos). 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, em “vídeo”, sugerimos que seja incluso 

um subitem com título “Compatibilidade” com a seguinte descrição: “A placa gráfica 

deve ser homologada e fornecida pelo fabricante da workstation para o equipamento 

ofertado, não sendo aceito placas de varejo, sendo que a placa gráfica deve constar no 

catalogo técnico do equipamento”. O motivo da sugestão é visando placas gráficas 

100% funcionais com o equipamento ofertado, com a garantia de entregar a melhor 

performance sem degradar a vida útil do equipamento ou causar a perda de garantia do 

mesmo devido a placas genéricas. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 7.3 em “Interfaces”, é solicitado 

suporte a raid 0, 1, 5 e 10. Sugerimos que seja removido o suporte a RAID 10, visto que 

para o equipamento suporte essa configuração, é necessário que a placa possua no 

mínimo 4 interfaces para disco, ou seja, seria necessário que o equipamento tivesse no 

mínimo 6 interfaces SATA, devido ao DVD-RW e leitor de cartão (alguns fabricantes 

ocupam uma porta sata com leitor de cartão). Vale ressaltar que as demais 

configurações (0, 1 e 5) suprem a contento a necessidade do raid 10. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 7.3 em “Interfaces” é solicitado 4 

portas SATA. Sugerimos que seja solicitado, no mínimo, 5 (cinco) portas SATA, afim 

de que o equipamento suporte ser configurado nos raid’s solicitados, visto que o RAID 

5 necessita de, no mínimo, 3 interfaces para disco, sendo que devido a configuração isso 

não é possível por duas interfaces estarem configuradas por DVD-RW e leitor de cartão. 

Vale ressaltar que tal sugestão garante equipamentos da linha de workstation, visto que 

desktops convencionais possuem 4 interfaces SATA. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 11.1 em “Gabinete”, é solicitado 

gabinete média torre ou desktop reversível. Tal característica restringe nossa 

participação, visto que nosso gabinete é tipo minitorre. Sendo assim, solicitamos que 

acrescente a opção “mini torre”. Vale ressaltar que tal exigência não prejudica a 

especificação técnica, pelo contrário, permite a participação de equipamentos menores, 

sem abrir mão das demais características solicitadas. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 11.3 em “Gabinete”, é solicitado: 

“Não deve requerer ferramentas para abertura do gabinete, nem para afixação/remoção 

do risco rígido, unidade Óptica e placas de expansão  tipo  PCI  -  será  aceita  utilização  

de  parafusos recartilhados somente na tampa do gabinete”. Afim de nivelar a 

equipamento corporativos e visando coerência com os demais itens, sugerimos que não 

seja aceito equipamento que utilizam parafusos recartilhados, visto que workstations da 

atualidade não contemplam essa característica, visando equipamentos de última 

geração. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 11.4 em “Gabinete”, é solicitado 

sensor de intrusão. Além do sensor, sugerimos que seja solicitado cadeado com segredo 

único ou trava eletrônica que iniba a intrusão do equipamento, pois o sensor é capaz 

apenas de alertar se houve a intrusão, porém, não impede a mesma. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 12.1 em “Fonte”, é solicitado: 

“Alimentação através de fonte interna Bivolt automática com e eficiência mínima de 

energia de 85% (80PLUS)”. Visando coerência com os demais itens e estando 

compatível com as políticas de qualidade, sugerimos que fique descrito que a eficiência 

mínima de 85% é em 50% de utilização da fonte, e que a categoria da certificado 80 

plus seja GOLD, tendo em vista que workstation possuem um consumo energético 

considerável devidos aos seus componentes de alta performance (processador, placa de 

vídeo, etc), conforme descrição a seguir: “Alimentação através de fonte interna Bivolt 

automática com e eficiência mínima de energia de 85%, em 50% de utilização, 

certificada no padrão 80 plus, categoria GOLD.”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 15.4, em “Monitor”, é solicitado 

dot pitch máximo de 0,290 mm. Essa característica refere-se a distância de um ponto de 

cor de um pixel ao outro ponto de mesma cor de outro pixel, ou seja, quanto menor esse 

valor, maior será a definição da imagem. Por se tratar um monitor para workstation, o 

mesmo deve embarcar características elevadas afim de atender a demanda do 

equipamento. Sendo assim, sugerimos que o dot pitch máximo seja de 0,265 mm, 

garantindo monitores de linha profissional.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 15.7, em “Monitor” é solicitado: 

“01 VGA + 1 outra interface compatível com os conectores de saída do subitem 5.7”. 

Visto que o subitem 5.7 refere-se ao barramento de memória de vídeo, sugerimos que o 



monitor possua 01 interface de vídeo VGA 01 interface de vídeo DVI e 01 interface de 

vídeo display port, sendo esta última superior ao DVI e HDMI. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 15.12, em “Monitor” é solicitado 

ângulo de visão de 70° horizontal e 65° vertical. Visando monitores da linha 

profissional e de última geração, sugerimos um ângulo de visão mais ampliado sendo 

170° horizontal e 160° vertical. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, em “Monitor” sugerimos o acréscimo de 

um subitem com título “Ergonomia”, com a seguinte descrição: " O deve possuir ajuste 

de altura mínimo de 10 cm, inclinação e rotação do display”. O motivo da sugestão é 

visando maior ergonomia para os usuários no momento de utilizar o equipamento, 

possibilitando ajustar o modo de visualização de acordo com a sua necessidade.  

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 07: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, em “Monitor” sugerimos o acréscimo de 

um subitem com título “Interfaces”, com a seguinte descrição: “3 intefaces USB, sendo 

2 downstream e 1 upstream”. O motivo da sugestão é visando maior praticidade na 

utilização das interfaces USB do equipamento através do monitor, sendo que essa 

característica está presente nos monitores da linha profissional. 

Sugerimos que a contratante possa abrir o equipamento sem que ocorra a perda da 

garantia, visando total controle por parte da contratante na manipulação e 

remanejamento dos recursos dos equipamentos, conforme descrição a seguir: “A 

contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como 

memória, disco rígido, processador, etc, sem perda da garantia”. 

LOTE 09: TABLET WINDOWS 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 2.1 em “Memória” é solicitado 2 GB de memória 

RAM. Visando maior performance por parte do equipamento, afim de alcançar total 

fluidez com as aplicações Windows sem que ocorra travamentos, sugerimos que o 

equipamento possua, no mínimo, 4 GB de memória RAM LP DDR3 de 1067 Mhz. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 2.2 em “Memória” é solicitado memória de 

armazenamento interna de 32 GB. Visto que apenas o S.O ocupa mais de 80% do 

espaço exigido, sugerimos que o equipamento possua, no mínimo, 64 GB de memória 

para armazenamento interno. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 3.1 em “Tela”, é solicitado tela de 9.7 polegadas. Afim 

de viabilizar a nossa participação, sugerimos que seja alterado para tela de 10,1 

polegadas ou que a tela possua tamanho mínimo de 9,7 polegadas. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 4.1 em “Conectividade”, é solicitado modem 3G 



integrado. Devido atualização tecnológica, sugerimos que seja solicitado modem 

integrado com suporte a 4G, visando maior velocidade durante a navegação. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 4.4 em “Conectividade”, é solicitado USB 2.0. Devido 

a espessura do nosso equipamento, o mesmo não possui embarcado interface USB. 

Sendo assim, solicitamos que seja removido essa exigência. Caso seja imprescindível a 

presença dessa interface, solicitamos que tal exigência possa ser atendida através da 

utilização de um adaptador. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 5.2 em “Câmeras”, é solicitado câmera traseira de 3 

megapixels. Visando maior qualidade e definição, sugerimos que a câmera seja de no 

mínimo 8 megapixels com flash. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 6.1 em “Energia”, é solicitado Bateria de 7000 mAh. 

Devido a espessura inferior a 1 cm e o peso extremamente reduzido (680 g), a bateria do 

nosso equipamento é de 4200 mAh, entretanto a mesma garante uma autonomia 

superior a 5 horas de utilização. Sendo assim, afim de possibilitar nossa participação, 

solicitamos para a bateria seja de no mínimo 4200 mAh. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 7.2 em “Demais Características”, é solicitado 1 (uma) 

interface USB. Devido a espessura do nosso equipamento, o mesmo não possui 

embarcado interface USB. Sendo assim, solicitamos que seja removido essa exigência. 

Caso seja imprescindível a presença dessa interface, solicitamos que tal exigência possa 

ser atendida através da utilização de um adaptador. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 7.3 em “Demais Características”, é solicitado capa 

protetora e película de proteção. Por se tratar de um tablete voltado para o meio 

corporativo, o mesmo embarca chassi de alumínio revestido de magnésio e tela anti 

risco gorila glass 3 contra impactos e arranhões, o que torna desnecessário tais 

acessórios. Sendo assim, sugerimos que acrescentem a seguinte descrição: “Caso o 

tablete possua corpo metálico de alta resistência, devidamente comprovado pelo 

fabricante, não será necessário o fornecimento da capa protetora”. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, em “Tela”, sugerimos que acrescente um subitem com o título 

“Proteção”, com a seguinte descrição: “Possuir proteção Corning Gorilla Glass versão 3 

contra impactos e riscos ou tecnologia similar”. O motivo dessa sugestão é visando 

equipamentos com telas resistentes no momento da utilização, e que possuam uma 

menor probabilidade de quebra em caso de queda do equipamento. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, em “Demais Características”, sugerimos que seja incluído um 

subitem com título “Segurança” com a seguinte descrição: “Deve possuir chip de 

segurança TPM integrada versão mínima 1.2, possibilitando a utilização de todos os 

recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado 



pelo fabricante ou em regime de OEM”. O motivo dessa sugestão é visando maior 

segurança dos dados em caso de furto ou perda do equipamento, afim de nivelara para 

tablets do meio corporativo. 

Sugerimos que seja solicitado certificação EPEAT GOLD, Energy Star e HCL 

Microsoft para comprovação de compatibilidade com o S.O. , afim de garantir tablets do 

patamar corporativo. 

Para todos os itens 

 Para todos os itens, sugerimos prazo de entrega de 60 dias. 

 Para todos os itens, sugerimos que não seja solicitado o PPB, afim de expandir a 

oferta visto a variedade dos equipamentos importados. 

 Sugerimos a remoção do recurso Wake on lan para a fonte, visto que tal recurso 

é uma tecnologia da controladora de rede. 

A empresa INTEL, através do Sr. Fábio Zuvanov, Gerente de Negócios, enviou, em 

13/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

1- Solicitar a substituição da utilização do benchmark PC MARK 8 modo acelerado 

para o benchmark PCMARK 8 modo Run Conventional, para termos condições de 

competição, e plena concorrência, entre os provedors de Chips presentes no Mercado. 

Além disso no modo convencional, as mesmas cargas de trabalho são executadas, mas 

sem o uso da API OpenCL que é largamente utilizada em ambiente de Gamers, o que 

não reflete o uso Corporativo desse recurso. 

 

2- Apresentar a documentação em anexo de uma empresa idônea, Brasileira, com mais 

de 30 anos de Mercado – FUNDAÇÃO CERTI que explica muito bem o uso do 

benchmark – PC MARK 8 em todos os modos, e que demonstra tecnocamente nossa 

sugestão de utilização do PC MARK 8 modo “Run Conventional” para o Termo de 

referencia que tem por objeto à compra de microcomputadores e portáteis 

 

A empresa ITONE, através do Sr. Geraldo Cota, Pré Vendas, enviou, em 

13/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

LOTE 1 

Item 2.1: Conforme foi discutido por  vários proponentes, com exceção da AMD/HP, 

solicitamos utilizar apenas índice, ao invés de utilizar descrição do processador (item 

1.1) e índice de performance 

Item 4.4: Alterar para: 02 interfaces padrão SATA-III, conforme especificação da 

SATA-IO  (SATA International Organization)  

LOTE 2 

Item 2.1: Conforme foi discutido por  vários proponentes, com exceção da AMD/HP, 

solicitamos utilizar apenas índice, ao invés de utilizar descrição do processador (item 

1.1) e índice de performance 



Item 4.4: Alterar para: 02 interfaces padrão SATA-III, conforme especificação da 

SATA-IO (SATA International Organization)  

Item 15.12: Alterar para: 10cm 

LOTE 3 

 

Item 2.1: Conforme foi discutido por  vários proponentes, com exceção da AMD/HP, 

solicitamos utilizar apenas índice, ao invés de utilizar descrição do processador (item 

1.1) e índice de performance 

Item 4.5: Alterar para: ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 1.0 

ou superior e PCI 2.0 no barramento 

Item 4.6: RETIRAR. A Lenovo Não tem  

Item 11.4: RETIRAR 

Item 11.7: Alterar para: Na parte frontal ou lateral do gabinete: Led indicativo de 

"equipamento ligado" + Conector P2 para entrada e saída de áudio 

Item 12.3: RETIRAR 

Item 12.4: RETIRAR 

Item 12.6: RETIRAR 

Item 15.2: Alterar para 20 poelgadas 

Item 15.3: Alterar para 1600x900 pixels a 60 Hz 

LOTE 4 

Item 2.1: Conforme foi discutido por  vários proponentes, com exceção da AMD/HP, 

solicitamos utilizar apenas índice, ao invés de utilizar descrição do processador (item 

1.1) e índice de performance 

Item 4.4: Alterar Para 01 interfaces padrão SATA-III, conforme especificação da SATA-

IO (SATA International Organization) 

 

Item 8.4: Alterar para 05 Portas externas, mínimo 01 frontal USB 3.0  

Item 11.3: RETIRAR 

Item 11.4: RETIRAR 

Item 11.6: RETIRAR 

 

 

 



LOTE 5 

Item 2.1: Conforme foi discutido por  vários proponentes, com exceção da AMD/HP, 

solicitamos utilizar apenas índice, ao invés de utilizar descrição do processador (item 

1.1) e índice de performance 

Item 6.1: Alterar para: Até 1GB de forma dinâmica, utilizando a memória do sistema 

LOTE 6 

Item 2.1: Conforme foi discutido por  vários proponentes, com exceção da AMD/HP, 

solicitamos utilizar apenas índice, ao invés de utilizar descrição do processador (item 

1.1) e índice de performance 

Item 6.1: Alterar para: Até 1GB de forma dinâmica, 

LOTE 7 

Item 1.4: Alterar para: Modelo lançado no mínimo no Q3 de 2013, visando menor 

depreciação  

Item 3.5: Alterar para: ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 

2.0 ou superior 

Item 7.5: RETIRAR 

A empresa POSITIVO INFORMÁTICA, através do Sr. Álvaro Lassance, Diretor 

Comercial, enviou, em 13/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Considerações iniciais: Como houveram em 2014 demandas de aquisição de 

equipamentos sem monitor, sugerimos que os lotes 01, 02 e 04 tenham a especificação 

do monitor em um quarto item, com o preço exclusivo para aquisição em conjunto com 

um dos itens anteriores, da seguinte forma: 

  

Lote 1 – 

Microcomputador 

Padrão Item  

DESCRIÇÃO CURTA  Cód. SIAD  

1.1  Microcomputador Padrão 

- Sistema Operacional 

Livre  

1234567  

1.2  Microcomputador Padrão 

- Microsoft Windows 8.1  

1234567  

1.3  Microcomputador Padrão 

- Microsoft Windows 8.1 

e Microsoft Office 2013  

1234567  

1.4  Monitor exclusivo para 

venda junto com o 

Microcomputador Padrão  

?????  

 



O monitor não poderá ser vendido separadamente do Microcomputador, para que sejam 

aplicadas as reduções de impostos permitidas pela Lei 11.196/05 (MP do Bem), em que 

o faturamento de Microcomputador + Monitor em uma mesma NF tem benefícios de 

redução de impostos. 

 

LOTE 1 

Item 1.1: Alterar para 3MB de cache e 2 núcleos. Justificativa: Um equipamento padrão, 

com objetivo de um custo menor deve trabalhar com um processador Intel Core i3 ou 

AMD A6. A exigência de 3MB de cache com 2 núcleos atende a ambos.  

Item 1.2: Alterar para 85W  Justificativa: Redução do consumo de energia. Esse 

consumo atende tanto Intel quanto AMD  

Item 1.4: Alterar para Processador lançado a partir de 2014 e em linha de fabricação na 

data da licitação. Justificativa: Processadores de duas gerações convivem por meses 

antes do lançamento da próxima geração. Essa alteração vai ampliar a possibilidade de 

oferta sem o risco de receberem processadores descontinuados  

Item 8.2: Incluir USP 2.0. Justificativa: A solicitação do subitem 8.3 pede 02 portas 

USB 3.0 subentendendo que as demais seguirão o padrão 2.0  

Item 10: Retirar Drive Ótico 

Item 12.2: Máxima de 320W. Justificativa: Foi mencionado por alguns fabricantes 

durante a consulta pública, que a redução da potência da fonte significaria uma 

economia de energia. Essa afirmação não é verdadeira, uma vez que a potência a fonte 

determina somente a quantidade de componentes que a mesma suporta. Os 

computadores básicos adquiridos pela SEPLAG-MG tem um consumo aproximado de 

155W (conferir em Calculadora de Consumo: 

http://extreme.outervision.com/PSUEngine) e esse será o consumo do equipamento, 

mesmo que ele tenha uma fonte de 250W, 320W ou até 600W. Fontes de 300W são 

padrão de mercado, com custo melhor e, portanto, a Positivo sugere a manutenção do 

texto.  

Item 15.15: Retirar EPA ENERGY STAR. Justificativa: A partir do dia 1° de Janeiro de 

2011, microcomputadores que não são comercializados em países associados à EPA 

Energy Star (http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation), 

não mais podem ser submetidos à EPA Energy Star para qualificação e publicação. 

Logo, como o Brasil não é um país associado a esta instituição, produtos que são 

fabricados e comercializados somente no Brasil não mais poderão receber a qualificação 

da EPA Energy Star. Além disso, tais produtos já qualificados com regras anteriores 

tiveram suas certificações canceladas. Dessa forma, a solicitação de EPA Energy Star, 

exclui a possibilidade de fornecedores nacionais de participar do certame. Sugestão: 

solicitar a certificação ENERGY STAR ou EPEAT Gold que engloba as exigências da 

certificação ENERGY STAR.  

Item 16.7: Aterar para HOME & BUSINESS. Justificativa: Redução de custos, 

adotando o pacote MS-Office com Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 

2013 e Outlook 2013. Mais detalhes em: https://products.office.com/pt-br/home-and-

business  

Item 18.3: Retirar número e data da NF gravados de forma destacada na parte externa. 

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal). Justificativa: Alteração da logística 

com redução de custos  

Item19.5: HCL Linux. (Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de 

equipamento, número do lote, número de série, número e data da nota fiscal).  

Justificativa: Alteração da logística com redução de custos. Como Mínimo Obrigatório 



LOTE 2 

Item 1.4: Alterar para Processador lançado a partir de 2014 e em linha de fabricação na 

data da licitação. Justificativa: Processadores de duas gerações convivem por meses 

antes do lançamento da próxima geração. Essa alteração vai ampliar a possibilidade de 

oferta sem o risco de receberem processadores descontinuados  

Item 8.2. Incluir USB 2.0. Justificativa: A solicitação do subitem 8.3 pede 02 portas 

USB 3.0 subentendendo que as demais seguirão o padrão 2.0  

Item 9.4: Alterar para 8GB. Justificativa: Padrão de mercado  

Item 10 Drive Ótico: Retirar 

Item 12.2: Potencia máxima 350W. Justificativa: Foi mencionado por alguns fabricantes 

durante a consulta pública, que a redução da potência da fonte significaria uma 

economia de energia. Essa afirmação não é verdadeira, uma vez que a potência a fonte 

determina somente a quantidade de componentes que a mesma suporta. Os 

computadores avançados adquiridos pela SEPLAG-MG tem um consumo aproximado 

de 170W (conferir em Calculadora de Consumo: 

http://extreme.outervision.com/PSUEngine) e esse será o consumo do equipamento, 

mesmo que ele tenha uma fonte de 250W, 320W ou até 600W. Fontes de 300W são 

padrão de mercado, com custo melhor e, portanto, a Positivo sugere a manutenção do 

texto. 

Item 15.16: Retirar EPA ENERGY STAR. Justificativa: A partir do dia 1° de Janeiro de 

2011, microcomputadores que não são comercializados em países associados à EPA 

Energy Star (http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation), 

não mais podem ser submetidos à EPA Energy Star para qualificação e publicação. 

Logo, como o Brasil não é um país associado a esta instituição, produtos que são 

fabricados e comercializados somente no Brasil não mais poderão receber a qualificação 

da EPA Energy Star. Além disso, tais produtos já qualificados com regras anteriores 

tiveram suas certificações canceladas. Dessa forma, a solicitação de EPA Energy Star, 

exclui a possibilidade de fornecedores nacionais de participar do certame. Sugestão: 

solicitar a certificação ENERGY STAR ou EPEAT Gold que engloba as exigências da 

certificação ENERGY STAR.  

Item 16.7: Alterar para HOME & BUSINESS. Justificativa: Redução de custos, 

adotando o pacote MS-Office com Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 

2013 e Outlook 2013. Mais detalhes em: https://products.office.com/pt-br/home-and-

business  

Item 18.3: Retirar Número e Data da NF de forma destacada na parte externa. 

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal).  

Justificativa: Alteração da logística com redução de custos  

Item 19.5: HCL Linux. Apresentar compatibilidade relativa do equipamento ofertado 

com pelo menos uma distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovação 

da compatibilidade deverá ser emitida por um dos seguintes distribuidores Linux: Red 

Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian) e verificada nos seguintes sites:  

sites: http://webapps.ubuntu.com/certification, https://hardware.redhat.com/ ou  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp. Justificativa: Garantir a 

compatibilidade de drivers com pelo menos um dos 3 grandes distribuidores Linux do 

mercado, o que vai garantir a compatibilidade com outras distribuições menores como 

Mandriva, Fedora, Kurumim, Linux Educacional (SEE-MG), Alferes (PMMG), etc. 

Como Mínimo Obrigatório 

 

 

https://hardware.redhat.com/
http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp


LOTE 3 

Sugestão Inicial: Excluir esse Lote e agrega-lo ao Lote 04 – Microcomputador Modelo 

Compacto, que são instalados fisicamente à base ou ao corpo do monitor e tem a 

tendência de substituir os modelos All-In-One em pouco tempo. 

Item 1.1: Alterar para 3MB e 2 núcleos. Justificativa: Um equipamento padrão, com 

objetivo de um custo menor deve trabalhar com um processador Intel Core i3 ou AMD 

A6. A exigência de 3MB de cache e 2 núcleos atende a ambos.  Não restringir a 

utilização de processadores de notebooks pelas características de construção de cada all-

in-one. 

Item 1.2: Alterar para 85W. Justificativa: Redução do consumo de energia. Esse 

consumo atende tanto Intel quanto AMD  

Item 1.4: Alterar para Processador lançado a partir de 2014 e em linha de fabricação na 

data da licitação. Justificativa: Processadores de duas gerações convivem por meses 

antes do lançamento da próxima geração. Essa alteração vai ampliar a possibilidade de 

oferta sem o risco de receberem processadores descontinuados  

Item 4.4: Retirar. 

Item 4.6: Retirar. 

Item 8.3: Incluir USB 2.0. Justificativa: Todas as placas mãe comercializadas 

atualmente possuem interfaces USB 2.0 e 3.0. Ninguém disponibiliza somente 

interfaces 3.0.  

Item 8.4: Alterar para 4 portas externas, sendo 01 USB 3.0. Justificativa: Os 

equipamentos Positivo possuem 4 portas USB na configuração mencionada. Demandas 

superiores excluem a Positivo do certame.  

Item 11.4: Retirar Sensor de intrusão ativo integrado ao gabinete (caso o mesmo seja 

acionado, com o equipamento ligado ou não, na próxima inicialização deverá aparecer 

uma mensagem informando da intrusão). 

Item 12.2: Alterar para Máxima de 65W. Justificativa: Os equipamentos Positivo são 

baseados em notebooks e por isso tem baixo consumo de energia. Por isso sugerimos a 

utilização de fontes de 65W externa.  

Item 12.3: Retirar 

Item 15.12: Retirar EPA ENERGY STAR. Justificativa: A partir do dia 1° de Janeiro de 

2011, microcomputadores que não são comercializados em países associados à EPA 

Energy Star (http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation), 

não mais podem ser submetidos à EPA Energy Star para qualificação e publicação. 

Logo, como o Brasil não é um país associado a esta instituição, produtos que são 

fabricados e comercializados somente no Brasil não mais poderão receber a qualificação 

da EPA Energy Star. Além disso, tais produtos já qualificados com regras anteriores 

tiveram suas certificações canceladas. Dessa forma, a solicitação de EPA Energy Star, 

exclui a possibilidade de fornecedores nacionais de participar do certame. Sugestão: 

solicitar a certificação ENERGY STAR ou EPEAT Gold que engloba as exigências da 

certificação ENERGY STAR.  

Item 16.5. Alterar para HOME & BUSINESS. Justificativa: Redução de custos, 

adotando o pacote MS-Office com Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 

2013 e Outlook 2013. Mais detalhes em: https://products.office.com/pt-br/home-and-

business. 

Item 18.3: Retirar número e data da NF gravados de forma destacada na parte externa. 

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal). Justificativa: Alteração da logística 

com redução de custos  



Item 19.5: HCL Linux. Apresentar compatibilidade relativa do equipamento ofertado 

com pelo menos uma distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou superior.  

A comprovação da compatibilidade deverá ser emitida por um dos seguintes 

distribuidores Linux: Red Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian) e verificada nos seguintes 

sites: sites: http://webapps.ubuntu.com/certification, https://hardware.redhat.com/ ou  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp. Justificativa: Garantir a 

compatibilidade de drivers com pelo menos um dos 3 grandes distribuidores Linux do 

mercado, o que vai garantir a compatibilidade com outras distribuições menores como 

Mandriva, Fedora, Kurumim, Linux Educacional (SEE-MG), Alferes (PMMG), etc. 

Como mínimo Obrigatório. 

 

LOTE 4 

Esclarecimento inicial: Equipamentos como o especificado abaixo são conhecidos no 

mercado como TINY. Essa terminologia foi definida pelo IDC para equipamentos que 

tem um volume de até 4 litros, como podemos ver no documento “The microATX 

Motherboard Interface Specification Version 1.2”, disponível no link: 

http://www.formfactors.org/developer/specs/Mini_ITX_Spec_V2_0.pdf. Desse 

documento destacamos:  

“Terminology  

 Small Form Factor (SFF): 8-19 liter chassis (IDC* definition)  

 Ultra SFF (uSFF) 4-8 liter chassis (IDC* definition)  

 Tiny PC Less than 4 liter chassis (IDC* definition)”  

Assim, temos variações de gabinetes para o modelo compacto que vão de 1,2 litros até 4 

litros, dependendo das baias de expansão e expansão disponibilizadas. O catálogo do 

equipamento Positivo Master T570 enviado com esse documento mostra a montagem de 

um equipamento TINY de 3,8 litros anexado à base do monitor, ocupando um espaço 

somente 3 cm maior que o equipamento TINY de 1,2 litros, que é irrelevante no uso da 

administração pública. 

Item 1.1: Alterar para 3MB e 2 núcleos. Justificativa: Um equipamento padrão, com 

objetivo de um custo menor deve trabalhar com um processador Intel Core i3 ou AMD 

A6. A exigência de 3MB de cache e 2 núcleos atende a ambos.  

Item 1.2: Alterar para 45W. Justificativa: equipamentos com pouco volume tem uma 

capacidade de dissipação térmica menor e, portanto, requerem um processador com 

menor TDP.  

Item 1.4: Alterar para Processador lançado a partir de 2014 e em linha de fabricação na 

data da licitação. Justificativa: Processadores de duas gerações convivem por meses 

antes do lançamento da próxima geração. Essa alteração vai ampliar a possibilidade de 

oferta sem o risco de receberem processadores descontinuados . 

Item 4.4: Alterar para 01 interface.  Justificativa: equipamentos com menor volume não 

comportam dois HDDs e, portanto, não necessitam de 2 interfaces SATA.  

Item 8.3: Incluir USB 2.0. Justificativa: A solicitação do subitem 8.4 pede 02 portas 

USB 3.0 subentendendo que as demais seguirão o padrão 2.0. 

Item 8.4: Substituir para 06 Portas externas, sendo no mínimo 2 USB 3.0. No mínimo, 

02 Portas frontais. Justificativa: Como esse equipamento normalmente será montado à 

base ou corpo do monitor, a posição das portas USB 3.0 é indiferente.  

Item 10.1: Retirar Compacto. Justificativa: adotar o nome definido pelo IDC  

Item 10.3: Retirar Sensor de intrusão ativo integrado ao gabinete (caso o mesmo seja 

acionado, com o equipamento ligado ou não, na próxima inicialização deverá aparecer 

uma mensagem informando da intrusão). 

https://hardware.redhat.com/
http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp


Item 10.5: Alterar para 4,0 litros. Justificativa: equipamentos TINY são definidos como 

de volume até 4 litros. Estes equipamentos possuem as mesmas características técnicas, 

mas volumes maiores de 1,2 litros permitem a disponibilização de mais baias para 

instalação de componentes. A diferença nas dimensões de um equipamento de 3,8 litros 

para o de 1,2 litros é muito pequena:  

Dimensões de equipamentos TINY:  

 

22,7 x 6,8cm = 3,8 litros  

Item 10.6: Retirar 

Item 10.7: Retirar “Possuir furação padrão VESA compatível com o monitor ofertado 

com o equipamento” e “Caso o gabinete não possua tal furação”. Justificativa: 

monitores com regulagem de altura, como está pedido, já utilizam a sua furação VESA 

para fixação do monitor no suporte. Desta forma, a furação VESA não fica disponível 

para fixar o gabinete, sendo necessário uma solução de fixação do fabricante.  

Item 15.15: Retirar EPA ENERGY STAR. Justificativa: A partir do dia 1° de Janeiro de 

2011, microcomputadores que não são comercializados em países associados à EPA 

Energy Star (http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation), 

não mais podem ser submetidos à EPA Energy Star para qualificação e publicação. 

Logo, como o Brasil não é um país associado a esta instituição, produtos que são 

fabricados e comercializados somente no Brasil não mais poderão receber a qualificação 

da EPA Energy Star. Além disso, tais produtos já qualificados com regras anteriores 

tiveram suas certificações canceladas. Dessa forma, a solicitação mencionada: 

Certificados - CT2, exclui a possibilidade de fornecedores nacionais de participar do 

certame. Sugestão: solicitar a certificação ENERGY STAR ou EPEAT Gold que 

engloba as exigências da certificação ENERGY STAR.  

Item 16.7: Substituir para HOME & BUSINESS. Justificativa: Redução de custos, 

adotando o pacote MS-Office com Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 

2013 e Outlook 2013. Mais detalhes em: https://products.office.com/pt-br/home-and-

business. 

Item 18.3: Retirar número e data da NF gravados de forma destacada na parte externa. 

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal).  

Item 19.5: HCL Linux. Apresentar compatibilidade relativa do equipamento ofertado 

com pelo menos uma distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovação 

da compatibilidade deverá ser emitida por um dos seguintes distribuidores Linux: Red 

Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian) e verificada nos seguintes sites:  

sites: http://webapps.ubuntu.com/certification, https://hardware.redhat.com/ ou  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp. Justificativa: Garantir a 

compatibilidade de drivers com pelo menos um dos 3 grandes distribuidores Linux do 

mercado, o que vai garantir a compatibilidade com outras distribuições menores como 

Mandriva, Fedora, Kurumim, Linux Educacional (SEE-MG), Alferes (PMMG), etc. 

Como mínimo obrigatório. 

 

LOTE 5 

Considerações iniciais: A demanda por notebooks e notebooks ultrafinos era uma 

realidade em 2013 e início de 2014 com o lançamento dos chamados Ultrabooks e 

similares, equipamentos mais leves que os notebooks da época e com uma memória 

rápida que permitia que o equipamento fosse iniciado em pouco mais de 8 segundos.  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp


Entretanto, o projeto de Ultrabooks e similares não teve uma aceitação do mercado 

devido ao seu alto custo e disponibilização de outras tecnologias como os dispositivos 

de armazenamento SSD e redução do tamanho de componentes.  

Dessa forma, a maioria dos notebooks atuais podem ser considerados Ultrafinos, com 

um custo compatível com os notebooks de dois anos atrás.  

Por esse motivo, a sugestão da Positivo, visando a padronização dos equipamentos a 

serem adquiridos pelo Governo de MG e redução de custos de aquisição devido ao 

volume, sugerimos que os Lotes 05 – Notebook e 06 – Notebook Ultrafino sejam unidos 

em uma única especificação.  

Apenas para justificar economicamente essa sugestão, o custo do notebook similar ao 

do Registro de Preços atual da SEPLAG (Lote 3 Item 2 – Windows) é de R$ 2.500,00. 

O custo de um notebook ultrafino numa pesquisa na Internet gira em torno R$ 5.500,00. 

A criação de uma nova especificação de um notebook com características de ambas 

teria um custo estimado pela Positivo em torno de R$ 3.000,00, representando uma 

economia pelo menos R$ 2.000,00 na compra de 2 notebooks contra 1 notebook e 1 

notebook ultrafino:  

 

R$ 8.000  

Essa estimativa nem leva em consideração os descontos conseguidos pelo maior volume 

de uma única especificação.  

Faremos a seguir comentários para a especificação do Notebook e no Lote 6, nossa 

sugestão para a criação de uma especificação mesclada. 

Item 13.1: Justificativa: Outros fabricantes sugeriram a inclusão de uma proteção contra 

derramamento de líquidos. A SEPLAG pode verificar em suas compras que não 

houveram nos últimos 3 anos problemas de defeitos relacionados à queda de líquidos no 

teclado. A exclusão desse item, solicitado no RP 209/2009 da SEPLAG, permitiu a 

redução do custo de aquisição:  

-Windows:  

o RP 209/2009: R$ 3.207,35  

o RP 147/2011: R$ 2.046,40  

o RP 081/2013: R$ 2.499,17  

o RP 037/2014: R$ 2.036,00  

Por esse motivo, a Positivo sugere a manutenção do texto sem alterações.  

Item 14.1: Retirar Trackpoint integrado ao gabinete. Justificativa: essa demanda exclui a 

Positivo do certame e não tem qualquer utilidade prática, pois o touchpad tem todas as 

funções de um trackpoint. Em nossas pesquisas apenas 1 fornecedor do mercado ainda 

disponibiliza trackpoints em seus equipamentos.  

Item 18.4: HCL Linux. Apresentar compatibilidade relativa do equipamento ofertado 

com pelo menos uma distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovação 

da compatibilidade deverá ser emitida por um dos seguintes distribuidores Linux: Red 

Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian) e verificada nos seguintes sites:  

sites: http://webapps.ubuntu.com/certification, https://hardware.redhat.com/ ou  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp. Justificativa: Garantir a 

compatibilidade de drivers com pelo menos um dos 3 grandes distribuidores Linux do 

mercado, o que vai garantir a compatibilidade com outras distribuições menores como 

Mandriva, Fedora, Kurumim, Linux Educacional (SEE-MG), Alferes (PMMG), etc. 

Como mínimo Obrigatório. 

Item 19.9: Alterar para HOME & BUSINESS. Justificativa: Redução de custos, 

adotando o pacote MS-Office com Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp


2013 e Outlook 2013. Mais detalhes em: https://products.office.com/pt-br/home-and-

business. 

Item 22. Retirar 

 

LOTE 6 

Considerações iniciais: Como mencionado nas considerações iniciais do Lote 05, a 

sugestão da Positivo, visando a padronização dos equipamentos a serem adquiridos pelo 

Governo de MG e redução de custos de aquisição devido ao volume, sugerimos que os 

Lotes 05 – Notebook e 06 – Notebook Ultrafino sejam unidos em uma única 

especificação.  

Justificando economicamente essa sugestão, o custo do notebook similar ao do Registro 

de Preços atual da SEPLAG (Lote 3 Item 2 – Windows) é de R$ 2.500,00. O custo de 

um notebook ultrafino numa pesquisa na Internet gira em torno R$ 5.500,00. A criação 

de uma nova especificação de um notebook com características de ambas teria um custo 

estimado pela Positivo em torno de R$ 3.000,00, representando uma economia pelo 

menos R$ 2.000,00 na compra de 2 notebooks contra 1 notebook e 1 notebook ultrafino:  

 

s atuais) = R$ 2.500 + R$ 5.500 = 

R$ 8.000  

Essa estimativa nem leva em consideração os descontos conseguidos pelo maior volume 

de uma única especificação.  

Faremos a seguir comentários para a especificação do Notebook Ultrafino, que 

acreditamos possa englobar a demanda do Lote 05. 

Item 12.3: Justificativa: A SEPLAG pode verificar em suas compras recentes que não 

houveram nos últimos 3 anos problemas de defeitos relacionados à queda de líquidos no 

teclado. A exclusão desse item, solicitado no RP 209/2009 da SEPLAG, permitiu a 

redução do custo de aquisição:  

-Windows:  

o RP 209/2009: R$ 3.207,35  

o RP 147/2011: R$ 2.046,40  

o RP 081/2013: R$ 2.499,17  

o RP 037/2014: R$ 2.036,00  

Por esse motivo, a Positivo sugere a manutenção do texto sem alterações.  

Item 13.1: Retirar Trackpoint integrado ao gabinete. Justificativa: essa demanda exclui a 

Positivo do certame e não tem qualquer utilidade prática, pois o touchpad tem todas as 

funções de um trackpoint. Em nossas pesquisas apenas 1 fornecedor do mercado ainda 

disponibiliza trackpoints em seus equipamentos.  

Item 14.3: Alterar para não ultrapassar 2,4 Kg. Justificativa: ampliar o número de 

licitantes no processo a fim de conseguir preços melhores. A manutenção desse item é 

um fator impeditivo à participação da Positivo.  

Item 14.5: Alterar para até 34cm x 30,5cm x 2,42cm (LxPxA). Justificativa: O 

equipamento da Positivo possui tela de 14” e drive de DVD, o que justifica o aumento 

do peso e o pequeno aumento nas dimensões do equipamento. Essa alteração visa 

ampliar o número de licitantes no processo a fim de conseguir preços melhores. A 

manutenção desse item é um fator impeditivo à participação da Positivo.  

Item 15.3: Alterar para 4 (quatro) horas. Justificativa: O software Battery Eater Pro 2.70 

executa funções de alto desempenho, não condizente com o trabalho administrativo do 

Governo do Estado e por isso consome muita bateria. O tempo de descarga de 4 horas é 

mais realista.  



Item 17.4: HCL Linux. Apresentar compatibilidade relativa do equipamento ofertado 

com pelo menos uma distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou superior.  

A comprovação da compatibilidade deverá ser emitida por um dos seguintes 

distribuidores Linux: Red Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian) e verificada nos seguintes 

sites: sites: http://webapps.ubuntu.com/certification, https://hardware.redhat.com/ ou  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp. Justificativa: Garantir a 

compatibilidade de drivers com pelo menos um dos 3 grandes distribuidores Linux do 

mercado, o que vai garantir a compatibilidade com outras distribuições menores como 

Mandriva, Fedora, Kurumim, Linux Educacional (SEE-MG), Alferes (PMMG), etc. 

Como mínimo Obrigatório. 

Item 20.3: Retirar número e data da NF gravados de forma destacada na parte externa.  

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal). Justificativa: Alteração da logística 

com redução de custos  

Item 21: Retirar. 

 

LOTE 7: SEM COMENTÁRIOS 

 

LOTE 8 

Item 2.3: Alterar para cartões de até 32GB. Justificativa: 32 GB é suficiente para 

armazenamento de arquivos em um tablet. Ampliação do número de concorrentes. A 

manutenção do texto exclui a Positivo do certame.  

Item 4.1: Alterar para 850/2100 MHz. Justificativa: a comunicação em 850 / 2100 MHz 

atendem a utilização no território brasileiro. Ampliação do número de concorrentes. A 

manutenção do texto exclui a Positivo do certame.  

Item 4.2: Retirar 802.11a. Justificativa: padrão 802.11a, para utilização na frequência 

5GHz encarece sobremaneira um equipamento como Tablet, sendo o padrão utilizado 

no mercado o 802.11bgn, utilizando frequência de 2,4GHz.  

Item 5.1: Retirar 1,3 megapixels e manter VGA. Justificativa: Ampliação do número de 

concorrentes. A manutenção do texto exclui a Positivo do certame.  

Item 5.2: manter apenas 2 megapixels e retirar restante da especificação. ustificativa: . 

Ampliação do número de concorrentes. A manutenção do texto exclui a Positivo do 

certame.  

Item 7.2: Incluir 1 Micro USB e 1 mini HDMI. Justificativa: As saídas de tablets são 

micro USB e a adição de uma saída mini HDMI permite uma fácil conexão com 

dispositivos como projetores e TVs para apresentações  

Item 11.3: Retirar número e data da NF gravados de forma destacada na parte externa. 

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal). Justificativa: Alteração da logística 

com redução de custos  

 

LOTE 9 

Item 2.3: Alterar para 32GB. Justificativa: 32 GB é suficiente para armazenamento de 

arquivos em um tablete. Ampliação do número de concorrentes. A manutenção do texto 

exclui a Positivo do certame.  

Item 4.1: Alterar para 850/2100 MHz. Justificativa: a comunicação em 850 / 2100 MHz 

atendem a utilização no território brasileiro. Ampliação do número de concorrentes. A 

manutenção do texto exclui a Positivo do certame.  

http://developer.novell.com/vessearch/Search.jsp


Item 4.2: Retirar 802.11a. Justificativa: padrão 802.11a, para utilização na frequência 

5GHz encarece sobremaneira um equipamento como Tablet, sendo o padrão utilizado 

no mercado o 802.11bgn, utilizando frequência de 2,4GHz  

Item 5.1: Retirar 1,3 megapixels e manter VGA. Justificativa: . Ampliação do número 

de concorrentes. A manutenção do texto exclui a Positivo do certame.  

Item 5.2: Manter apenas 2 megapixels e retirar o restante das especificações. 

Justificativa: . Ampliação do número de concorrentes. A manutenção do texto exclui a 

Positivo do certame.  

Item 7.2: Incluir 1 Micro USB e 1 mini HDMI. Justificativa: As saídas de tablets são 

micro USB e a adição de uma saída mini HDMI permite uma fácil conexão com 

dispositivos como projetores e TVs para apresentações  

Item 11.3: Retirar número e data da NF gravados de forma destacada na parte externa. 

(Substituir por: e listagem relacionando o número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série, número e data da nota fiscal). Justificativa: Alteração da logística 

com redução de custos  

 

LOTE 10: SEM COMENTÁRIOS. 

 

LOTE 11: SEM COMENTÁRIOS. 

 

A empresa DATEN, através do Sr. José Pacheco, Representante, enviou, em 

09/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Lote 1 
Pg Caracteristica Subcaracteristica Especificação Sugestão de alteração Justificativa 

9 Processador 1.4 Lançamento Última geração 

disponível pelo 

fabricante do 

processador 

Última geração 

disponível pelo 

fabricante do 

processador em 

junho/2015, mes e ano 

da edição deste TR 

Trata-se de um RP para 

durar 1 ano. Neste 

periodo a Intel e a AMD 

lançarão nova geração 

de processadores e as 

empresas não poderão 

alterar a proposta 

original. 

9 Desempenho 2.4 Pontuação 

PCMark 8 
v2 
Work 

Accelerated 

3900 3700 Valor adequado ao 

processador Quad-Core 

3.2GHz 4MB da AMD 

A8-7600 

11 Interfaces 8.2 USB - 

Padrão 

USB 3.0   

11 Interfaces 8.3 USB – N° 

de Portas 

08 Portas externas, 

sendo 02 frontais 

USB 3.0 

06 Portas USB 3.0 

externas sendo 02 

frontais. 

04 Portas externas 

adicionais USB2.0 ou 

superior 

Os equipamentos 

corporativos atuais 

dispõem de 6 portas 

USB 3.0 e não de 08 

como exigido. Dispõem 

também de 4 portas 

USB 2.0 adicionais. 

12 Gabinete 11.5 Baias de 

3,5” 

01 interna 01 externa e 01 interna 

livres após a 

configuração 

Garante expansibilidade 

para um leitor de 

cartões e mais 1 HD.  

12 Gabinete 11.7 Dimensões 

(AxLxP) 

Máximas de 

3543x19x44cm 

(montagem vertical - 

torre) ou 

19x42x44cm. 

Máximas de 

35x10x40cm 

(montagem vertical - 

torre) ou 

10x35x40cm. 

É a medida padrão de 

mercado do gabinete 

SFF. Da forma que está, 

licitantes apresentam 

gabinetes torre 

adaptados para serem 

reversiveis. 

 



12 Gabinete 11.8 Alto-falante O equipamento 

deverá possuir no 

mínimo um alto-

falante integrado ao 

gabinete da CPU, 

sendo desativado 

automaticamente 

quando caixas de som 

forem conectadas na 

interface de áudio 

externa. 

O equipamento deverá 

possuir no mínimo um 

alto-falante integrado 

ao gabinete da CPU, 

conectado diretamente 

a controladora de 

audio,  sendo 

desativado 

automaticamente 

quando caixas de som 

forem conectadas na 

interface de áudio 

externa. 

Evita adaptações e 

amplificadores externos 

não integrados a 

controladora de audio. 

Essa especificação fez 

parte de Editais 

anteriores e foi 

removida.  

12 Fonte 12.2 Potência Máxima de 300W Máxima de 240W Diversos Editais, 

estabelecem um limite 

mais baixo forçando os 

fabricantes a utilizarem 

soluções de menor 

consumo e consequente 

redução de gasto com 

energia. Ademais, a 

curva de eficiencia de 

uma fonte de 

alimentação assemelha-

se a banda superior de 

uma elipse, com o pico 

de eficiencia em 50% 

de carga. A propria 

norma 80p Gold 

estabelece a eficiencia 

da fonte superior a 90% 

a 50% de carga, 

admitindo eficiencia de 

87% em outras faxas de 

consume.  O consume 

médio de um 

equipamento com 

processador i5 (TDP de 

84W), é de 120W. Com 

a fonte de 240W, o 

consume típico do 

equipamento encontra-

se justamente no pico 

da curva de eficiência 

gerando economia de 

energia durante a vida 

util do equipamento.. 

12 Fonte 12.10 

(Sugestão 

de 

inclusão) 

Fabricante 

(Sugestão 

de inclusão 

- Do mesmo fabricante 

do microcomputador 

ofertado 

Garante que o projeto 

da fonte levou em 

consideração o conjunto 

do equipamento, suas 

possibilidades de 

expansão, a adequação 

das conexões internas 

com o cabeamento em 

tamanho adequado, 

evitando acumulo de 

excess de caos om 

prejuizo a estética e a 

circulação interna do 

fluxo de ar. 

 

 

 

 



Lote 2 
Pg Caracteristica Subcaracteristica Especificação Sugestão de alteração Justificativa 

16 Processador 1.4 Lançamento Última geração 

disponível pelo 

fabricante do 

processador 

Última geração 

disponível pelo 

fabricante do 

processador em 

junho/2015, mes e ano 

da edição deste TR 

Trata-se de um RP para 

durar 1 ano. Neste 

periodo a Intel e a 

AMD lançarão nova 

geração de 

processadores e as 

empresas não poderão 

alterar a proposta 

original. 

16 Desempenho 2.4 Pontuação 
PCMark 8 v2 
Work 

Accelerated 

4500 4350 Valor adequado ao 

processador Intel i7-

4770  

18 Interfaces 8.2 USB - 

Padrão 

USB 3.0   

18 Interfaces 8.3 USB – N° de 

Portas 

08 Portas externas, 

sendo 02 frontais 

USB 3.0 

06 Portas USB 3.0 

externas sendo 02 

frontais. 

04 Portas externas 

adicionais USB2.0 ou 

superior 

Os equipamentos 

corporativos atuais 

dispõem de 6 portas 

USB 3.0 e não de 08 

como exigido. 

Dispõem também de 4 

portas USB 2.0 

adicionais. 

19 Gabinete 11.5 Baias de 3,5” 01 interna 01 externa e 01 interna 

livres após a 

configuração 

Garante 

expansibilidade para 

um leitor de cartões e 

mais 1 HD 

19 Gabinete 11.8 Alto-falante O equipamento 

deverá possuir no 

mínimo um alto-

falante integrado ao 

gabinete da CPU, 

sendo desativado 

automaticamente 

quando caixas de 

som forem 

conectadas na 

interface de áudio 

externa. 

O equipamento deverá 

possuir no mínimo um 

alto-falante integrado ao 

gabinete da CPU, 

conectado diretamente a 

controladora de 

audio,  sendo desativado 

automaticamente 

quando caixas de som 

forem conectadas na 

interface de áudio 

externa. 

Evita adaptações e 

amplificadores 

externos não integrados 

a controladora de 

audio. Essa 

especificação fazia 

parte de Editais 

anteriores e foi 

removida. 

19 Fonte 12.10 

(Sugestão 

de 

inclusão) 

Fabricante 

(Sugestão de 

inclusão 

- Do mesmo fabricante do 

microcomputador 

ofertado 

Garante que o projeto 

da fonte levou em 

consideração o 

conjunto do 

equipamento, suas 

possibilidades de 

expansão, a adequação 

das conexões internas 

com o cabeamento em 

tamanho adequado, 

evitando acumulo de 

excess de caos om 

prejuizo a estética e a 

circulação interna do 

fluxo de ar. 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 3 
Pg Caracteristica Subcaracteristica Especificação Sugestão de alteração Justificativa 

23 Processador 1.4 Lança-mento Última geração 

disponível pelo 

fabricante do 

processador 

Última geração 

disponível pelo 

fabricante do 

processador em 

junho/2015, mes e ano 

da edição deste TR 

Trata-se de um RP para 

durar 1 ano. Neste 

periodo a Intel e a AMD 

lançarão nova geração 

de processadores e as 

empresas não poderão 

alterar a proposta 

original. 

25 Interfaces 8.2 USB - 

Padrão 

USB 3.0   

25 Interfaces 8.3 USB – N° de 

Portas 

06 Portas externas, 

sendo 02 USB 3.0 

02 Portas USB 3.0 

externas frontais ou 

laterais. 

04 Portas externas 

adicionais USB2.0 ou 

superior 

Para este tipo de 

equipamento compacto, 

o número de portas 

USB é limitado. O item 

8.2 exige padrão 

USB3.0 causando 

duvidas se será aceito 

portas USB 2.0; 

26 Gabinete 11.4 Segurança … 

Sensor de intrusão 

ativo integrado ao 

gabinete… 

… 

- 

Não é usual sensor de 

intrusão em All in One. 

Desconhecemos 

produto com esse 

dispositivo no mercado. 

       

Lote 5 
Pg Caracteristica Subcaracteristica Especificação Sugestão de alteração Justificativa 

40 Dispositivo 

Apontador 

14.1 Tipo “Touchpad” com 

zona de rolagem, dois 

botões, e 

“Trackpoint”, 

integrados ao 

gabinete 

“Touchpad” com zona 

de rolagem, dois botões, 

e/ou “Trackpoint”, 

integrados ao gabinete 

A exigencia de ambos 

os dispositivos 

apontadores 

simultaneamente 

restring a participação 

da quase totalidade de 

fabricantes, deixando 

apenas a HP e Lenovo 

no páreo. Ademais, 

pode ser solicitado um 

mouse externo USB no 

item “acessórios” que 

certamente terá mais 

utilidade. 

40 Alimentação 

Elétrica 

16.3 Bateria Bateria principal de 

Íon de Lítio (Lithium-

Íon) com autonomia 

mínima (tempo de 

descarga) de 2 (duas) 

horas, medida pelo 

software Battery 

Eater Pro 2.70 

Free Edition. 

Bateria principal de Íon 

de Lítio (Lithium-Íon), 

removível através de 

travas,  com autonomia 

mínima (tempo de 

descarga) de 90 

(noventa) minutos, 

medida pelo software 

Battery Eater Pro 2.70 

Free Edition 

Baterias removíveis 

permitem maior 

flexibilidade ao usuário, 

como por exemplo, 

possuir uma bateria 

extra. 

A autonomia medida 

pelo software Battery 

Eater Pro, desconsidera 

todos os mecanismos de 

economia inseridos no 

equipamento. Trata-se 

de um software lançado 

em 2007 que não 

acompanhou as 

tecnologias 

implementadas nos 

novos sistemas 

operacionais e os novos 

padrões 

ACPI.  Autonomia 

simulando o uso normal 

do equipamento pode 



ser medida pelo 

software MobileMark 

2012. Nesse caso 

resultados acima de 4 

horas são factiveis. 

 

Para os demais lotes não temos sugestões. 

 

Nada mais a se tratar, Gustavo Martins Ramires Caldeira e Bárbara Moreira Dalfior 

Aguilar secretariaram e registraram a presente Ata. 


