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ANEXO - CONSIDERAÇÕES DOS FORNECEDORES
 

Empresa: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Conforme solicitação de V. Sa., encaminhamos nossa cotação de preços para venda de
equipamentos notebook, referentes aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do TR que nos foi enviado, em
conformidade com as especificações técnicas solicitadas.
Aproveitamos a oportunidade para colocar as nossas considerações técnicas referentes às
especificações.
a) Observações Técnicas
A Positivo Tecnologia atende às especificações apresentadas com o equipamento Positivo
Master D6200 (catálogo anexo).
Observações ao Termo de Referência:

• 6 – DA PROVA DE CONCEITO

Sugerimos que o prazo para apresentar o produto ofertado para realização da Prova de
Conceito seja estendido para 10 (dez) dias úteis, devido ao longo prazo para transporte, uma
vez que temos fábrica em Manaus, assim como outros fabricantes.

O prazo para apresentação do equipamento será de 7 (sete) dias úteis após a suspensão da
sessão pública conforme especificado no Termo de Referência não sendo aceita a atualização
para 10 (dez) dias úteis.

Sugerimos que, caso o vencedor dos Lotes 1 e 2 sejam o mesmo licitante, a prova de conceito
seja realizada apenas para o Lote 1, e que o resultado obtido seja suficiente para atestar, ou
não, o atendimento ao Lote 2.

Sugestão será aceita desde que o fornecedor vencedor seja o mesmo para os lotes citados,
sendo que os equipamentos possuem a mesma configuração. caso sejam fornecedores
distintos os testes deveram ser realizados em cada lote.

O mesmo se aplica caso o vencedor dos Lotes 3 e 4 sejam o mesmo licitante, sendo a prova de
conceito realizada apenas para o Lote 3 e o resultado obtido suficiente para atestar, ou não, o
atendimento ao Lote 4.

Sugestão será aceita desde que o fornecedor vencedor seja o mesmo para os lotes citados,
sendo que os equipamentos possuem a mesma configuração. Caso sejam fornecedores distintos
os testes deveram ser realizados em cada lote.

• 7.3. RECEPÇÃO DEFINITIVA
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• 7.3. RECEPÇÃO DEFINITIVA

Solicitamos que o edital apresente um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para a emissão do
recebimento definitivo dos equipamentos, uma vez que o prazo de pagamento é contado a partir
do mesmo.
Sem um prazo determinado a estimativa sempre vai ser conservadora e isso se reflete em
custos financeiros que são repassados aos preços.

Tal assunto deve ser tratado no momento da contratação junto ao órgão CONTRATANTE.

• 10. DA INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES E DAS MÍDIAS DE RECUPERAÇÃO – (LOTES 1
a 4)

Solicitamos a observação dos seguintes pontos no edital:
1. Estabelecer que o órgão deve informar junto ao pedido se necessita ou não de imagem
customizada e que a omissão da ;

As condições constam no item 10 conforme especificado no Termo de Referência.

2. Caso o órgão opte pela imagem customizada, que o prazo de entrega começe a ser contado
a partir da liberação da imagem (ocorreram casos em fornecimentos do RP atual que
demoraram mais de 30 dias para preparação da imagem);

As condições constam no item 10 conforme especificado no Termo de Referência.

Temos as seguintes sugestões/observações às especificações do Anexo II:
Lotes 01 e 02: Microcomputador modelo padrão
• Subcaracterística 2.2 – Pontuação Passmark – 8070
As pontuações de benchmark tem uma variação de 15 a 30% entre testes e a performance
pedida exclui processadores que atenderiam à demanda, como:
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz      -         8,066
AMD Ryzen 3 PRO 2200               -         7,987
Por esse motivo, sugerimos a redução da pontuação Passmark para 7900 a fim de aumentar a
competitividade.

Pontuação Pass Mark alterada para 7.900 pontos para os Microcomputador modelo padrão e 
mantida em 15.220 para Microcomputador modelo avançado.

• Subcaracterística 4.4 – Chip de Segurança - Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado (on
board, deverá fazer parte do projeto original da placa-mãe) com software para sua
implementação dos recursos.
O recurso TPM pode ser disponibilizado nos computadores através de hardware (chip), como
solicitado, ou implementada diretamente na CPU, e disponibilizada a través de firmware,
recurso conhecido como fTPM. Maiores dados podem ser encontrados aqui:
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/06/ftpm1.pdf
Sugerimos que esse item permita que o recurso TPM seja entregue através do chip on-board ou
através do fTPM.
Apenas ressaltando que no RP ativo hoje, as máquinas básicas são entregues com recurso
fTPM, oferta possibilitada através de resposta a esclarecimentos.
Lotes 03 e 04: Microcomputador modelo avançado

O Chip de segurança TPM deverá ser versão 2.0 integrado, sendo aceito FTPM integrado,
conforme consta no Termo de Referência, não sendo aceito placas com chip TPM inferiores ou
que não possuam FTPM.

• Subcaracterística 4.4 – Chip de Segurança - Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado (on
board, deverá fazer parte do projeto original da placa-mãe) com software para sua
implementação dos recursos
O recurso TPM pode ser disponibilizado nos computadores através de hardware (chip), como
solicitado, ou implementada diretamente na CPU, e disponibilizada a través de firmware,
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recurso conhecido como fTPM. Maiores dados podem ser encontrados aqui:
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/06/ftpm1.pdf
Sugerimos que esse item permita que o recurso TPM seja entregue através do chip on-board ou
através do fTPM.
Apenas ressaltando que no RP ativo hoje, as máquinas básicas são entregues com recurso
fTPM, oferta possibilitada através de resposta a esclarecimentos.

O Chip de segurança TPM deverá ser versão 2.0 integrado, sendo aceito FTPM integrado,
conforme consta no Termo de Referência, não sendo aceito placas com chip TPM inferiores ou
que não possuam FTPM.

• Subcaracterística 9.1 – Disco 1 – Capacidade mínima 240GB
Apenas para reforçar que o mercado está se voltando para padronizar a capacidade de SSDs
em múltiplos de 120GB e por isso a solicitação da capacidade de 240GB vai garantir maior
oferta e redução de custos.

Esse item já consta no Termo de Referência no item 9.1 com capacidade mínima de 240 GB.

b) Orçamentos
Estamos considerando, a título de proposta orçamentária, a oferta de equipamentos da Positivo
Tecnologia Positivo Master D6200.
Para a apresentação da proposta, estamos estimando um quantitativo de 100 unidades para
cada lote.

Opção 1 - Equipamentos com 12 meses de garantia

Lote Descrição Qtd. Unid. Valor
Unitário Valor Total

1

COMPUTADOR - MODELO:
PADRAO;

SOFTWARE: FREEDOS OU
GNU/LINUX;

100 Unit. R$ 3.150,00 R$
315.000,00

2

COMPUTADOR - MODELO:
PADRAO;

SOFTWARE: WINDOWS 10
PROF. 64 BITS OEM;

100 Unit R$ 3.550,00 R$
355.000,00

3

COMPUTADOR - MODELO:
AVANÇADO;

SOFTWARE: FREEDOS OU
GNU/LINUX;

100 Unit. R$ 5.100,00 R$
510.000,00

4

COMPUTADOR - MODELO:
AVANÇADO;

SOFTWARE: WINDOWS 10
PROF. 64 BITS OEM;

100 Unit. R$ 5.400,00 R$
540.000,00
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Opção 1 - Garantia estendida por mais 36 meses

Lote Descrição Qtd. Unid. Valor
Unitário Valor Total

1 GARANTIA EXTENDIDA DE 36
MESES 100 Unit. R$ 320,00 R$ 32.000,00

2 GARANTIA EXTENDIDA DE 36
MESES 100 Unit R$ 320,00 R$ 32.000,00

3 GARANTIA EXTENDIDA DE 36
MESES 100 Unit. R$ 320,00 R$ 32.000,00

4 GARANTIA EXTENDIDA DE 36
MESES 100 Unit. R$ 320,00 R$ 32.000,00

Opção 2 – Equipamentos com 48 meses de garantia

Lote Descrição Qtd. Unid. Valor
Unitário Valor Total

1

COMPUTADOR - MODELO:
PADRAO;

SOFTWARE: FREEDOS OU
GNU/LINUX;

100 Unit. R$ 3.280,00 R$
328.000,00

2

COMPUTADOR - MODELO:
PADRAO;

SOFTWARE: WINDOWS 10
PROF. 64 BITS OEM;

100 Unit R$ 3.680,00 R$
368.000,00

3

COMPUTADOR - MODELO:
AVANÇADO;

SOFTWARE: FREEDOS OU
GNU/LINUX;

100 Unit. R$ 5.220,00 R$
522.000,00

4

COMPUTADOR - MODELO:
AVANÇADO;

SOFTWARE: WINDOWS 10
PROF. 64 BITS OEM;

100 Unit. R$ 5.520,00 R$
552.000,00
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c) Condições Comerciais
Pagamento : 30 (trinta) dias
Prazo de Garantia : Conforme descrição nas opções propostas
Modalidade da Garantia : On-site
Prazo de Entrega : 45 (quarenta e cinco) dias
Impostos : Inclusos
Frete : Incluso
Validade da proposta : 60 (sessenta) dias

d) Dados da Empresa Proponente
Razão Social : POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Endereço : Rua Javari, 1255 - Lote: 257-B - Distrito Industrial - Manaus / AM
CNPJ : 81.243.735/0019-77 – CEP: 69075-110
Inscrição Estadual : 06.200.590-1

Na certeza de estarmos oferecendo a melhor solução nesta área e, lembrando que a POSITIVO
TECNOLOGIA S.A. possui as Certificações ISO 9001 e 14001, além de outras certificações
específicas de cada produto ofertado, colocamo-nos à disposição para maiores
esclarecimentos.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: TED CONSULTING
Conforme combinado em audiência pública realizada no dia 07/06, segue sugestões para as
especificações técnicas dos lotes que se refere ao Microcomputador padrão e avançado.

Lote 01: Microcomputador modelo padrão – freedos ou gnu/Linux
Desempenho - 2.2 – Pontuação Passmark
8.070 -**Sugerimos alterar para 8060 pontos, permitindo a oferta do processador i3-8100 de
oitava geração, o qual atenderá ao item 6.5 OpenGL 4.5. Do contrário deverá ser ofertado
processador oitava geração muito superior e mais caro.

Pontuação Pass Mark alterada para 7.900 pontos para os Microcomputador modelo padrão e 
mantida em 15.220 para Microcomputador modelo avançado.
Placa mãe – 4.2 – Interfaces SATA
03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme especificação da SATA-IO
(SATA International Organization) -**Sugerimos baixar para duas interfaces SATA, pois nos
modelos de desktop mais recentes tem sido comum a descontinuação da unidade óptica,
assim os fabricantes estão trabalhando com duas interfaces SATA para conexão de até dois
Hd's, ou um HD e uma unidade óptica. Isso vai inclusive de encontro a exigência 10.4 do micro
computador padrão com windows, onde é solicitado apenas 1 baia adicional sendo 2,5'' ou 3,5''
(ou seja, desktop com apenas dois conectores SATA, para o disco interno e a unidade opcional
que seria utilizada nesta baia livre. Entendemos ainda que, se trata do mesmo desktop,
diferindo-se apenas o sistema operacional.

Atualizado para 02 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA Internacional Organization) e mantido 01 baia interna livre de
2,5’’ ou 3,5’’.

Lote 02: Microcomputador modelo padrão – Windows
Desempenho - 2.2 – Pontuação Passmark
8.070 -**Sugerimos alterar para 8060 pontos, permitindo a oferta do processador i3-8100 de
oitava geração, o qual atenderá ao item 6.5 OpenGL 4.5. Do contrário deverá ser ofertado
processador oitava geração muito superior e mais caro.

Pontuação Pass Mark alterada para 7.900 pontos para os Microcomputador modelo padrão e 
mantida em 15.220 para Microcomputador modelo avançado.

Placa mãe – 4.2 – Interfaces SATA
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03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme especificação da SATA-IO
(SATA International Organization) -**Sugerimos baixar para duas interfaces SATA, pois nos
modelos de desktop mais recentes tem sido comum a descontinuação da unidade óptica,
assim os fabricantes estão trabalhando com duas interfaces SATA para conexão de até dois
Hd's, ou um HD e uma unidade óptica. Isso vai inclusive de encontro a exigência do item 10.4,
onde é solicitado apenas 1 baia adicional, sendo 2,5'' ou 3,5'' (ou seja, desktop com apenas
dois conectores SATA, para o disco interno e a unidade opcional que seria utilizada nesta baia
livre.

Atualizado para 02 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA Internacional Organization) e mantido 01 baia interna livre de
2,5’’ ou 3,5’’.

Bios – 5.7 – Imagem de inicialização
Inclusão de imagem padrão do brasão ou armas oficiais do Governo do Estado na BIOS para
ser exibida sempre que o equipamento for ligado por ao menos 2 segundos conforme
solicitação do contratante.** Solicitamos a remoção deste item, pois se trata de um tipo de
atualização do BIOS não disponível no desktop de característica padrão da Lenovo. Da mesma
forma que não foi exigido esta inclusão no lote microcomputador Freedos/Linux, entendemos
ser dispensável neste lote microcomputador padrão windows também.

Item exigido e mantido em todos os lotes de Microcomputador modelo padrão e modelo
avançado.

Lote 03: Microcomputador modelo avançado – Freedos ou GNU/Linux
Desempenho – 2.2 – Pontuação Passmark
15220 - * Sugerimos alterar a pontuação mínima para 15280, equilibrando melhor a disputa
entre i7-8700 e AMD rysen 7 1800X ou 2700.

Pontuação Pass Mark mantida em 15.220 para o Microcomputador modelo avançado.

Discos Rígidos – 9.1 – Disco 1
SATA M.2
Capacidade mínima 240 GB
Tipo SSD (Solid State Disc)
Velocidade de Leitura: 545 MB/s
Velocidade de escrita: 530 MB/s
** As velocidades de escrita e leitura do SSD 256GB M.2 que é homologado pela Lenovo são:
550 MB/s (leitura) e
525 MB/s (escrita).
Solicitamos alterar a velocidade de escrita para o mínimo 525 MB/s para permitir a participação
da Lenovo neste item.

Item atualizado para SATA M.2 Capacidade mínima 240 GB Tipo SSD (Solid State Disc)
Velocidade de Leitura: 530 MB/s Velocidade de escrita: 500 MB/s visando ampliar a
competitividade.

Gabinete – 10.3 – Manutenção
Não deve requerer ferramentas para abertura do gabinete, nem para afixação/remoção do risco
rígido, un. Óptica e placas de expansão tipo PCI - Não será aceito o uso de parafusos
recartilhados para a abertura do gabinete.** Solicitamos alterar que será aceito uso de
parafusos recartilhados somente para abertura da tampa, pois nosso modelo de gabinete
possui tal característica. Desta forma será possível a Lenovo participar deste item.

Item atualizado para não deve requerer ferramentas para abertura do gabinete, nem para
Afixação/remoção do risco rígido, Óptica e placas de expansão tipo PCI -
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Será aceito o uso de parafusos recartilhados para a abertura do gabinete visando ampliar a
competitividade.

Lote 04: Microcomputador modelo avançado – Windows
Desempenho – 2.2 – Pontuação Passmark
15220 - * Sugerimos alterar a pontuação mínima para 15280, equilibrando melhor a disputa
entre i7-8700 e AMD rysen 7 1800X ou 2700.

Pontuação Pass Mark mantida em 15.220 para o Microcomputador modelo avançado.

Discos Rígidos – 9.1 – Disco 1
SATA M.2
Capacidade mínima 240 GB
Tipo SSD (Solid State Disc)
Velocidade de Leitura: 545 MB/s
Velocidade de escrita: 530 MB/s
** As velocidades de escrita e leitura do SSD 256GB M.2 que é homologado pela Lenovo são:
550 MB/s (leitura) e
525 MB/s (escrita).
Solicitamos alterar a velocidade de escrita para o mínimo 525 MB/s para permitir a participação
da Lenovo neste item.

Item atualizado para SATA M.2 Capacidade mínima 240 GB Tipo SSD (Solid State Disc)
Velocidade de Leitura: 530 MB/s Velocidade de escrita: 500 MB/s visando ampliar a
competitividade.

Gabinete – 10.3 – Manutenção
Não deve requerer ferramentas para abertura do gabinete, nem para afixação/remoção do risco
rígido, un. Óptica e placas de expansão tipo PCI - Não será aceito o uso de parafusos
recartilhados para a abertura do gabinete.** Solicitamos alterar que será aceito uso de
parafusos recartilhados somente para abertura da tampa, pois nosso modelo de gabinete
possui tal característica. Desta forma será possível a Lenovo participar deste item.

Item atualizado. Não deve requerer ferramentas para abertura do gabinete, nem para
Afixação/remoção do risco rígido, Óptica e placas de expansão tipo PCI -

Será aceito o uso de parafusos recartilhados para a abertura do gabinete visando ampliar a
competitividade.

Qualquer dúvida estou à disposição para maiores esclarecimentos.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: DRIVE A
Anexo II – Especificações Técnicas dos Equipamentos

Lote 01 – Microcomputador modelo padrão – FREEDOS OU GNU/LINUX

Item 2.2: Sugestão: 7.200 ptos (Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen PRO 3 2200G). Solicitamos a
alteração para permitir a participação dos processadores informados.

Pontuação Pass Mark alterada para 7900 pontos para os Microcomputador modelo padrão e
mantida em 15220 para o Microcomputador modelo avançado.

Item 3.3: Sugestão: 64GB. Devido as demais características a HP precisa participar com
equipamento com 64GB.
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A capacidade de memória suportada é de 32 GB conforme especificado no Termo de
Referência. Vale ressaltar que não foi realizada a expansão de memória nos equipamentos
adquiridos anteriormente não sendo aceita a sugestão.

Item 4.2: Sugestão: 03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 STA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA International Organization), com suporte a RAID 0 e 1. Para
garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido a exigencia de 3
portas SATA a HP precisa participar com seu equipamento mais avançado.

Atualizado para 02 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA Internacional Organization) e mantido 01 baia interna livre de
2,5’’ ou 3,5’’. "Não sendo aceita a sugestão de RAID 0 pois não foi necessário nos equipamentos
adquiridos anteriormente.

Item 4.4: Sugestão: Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado (onboard, deverá fazer parte do
projeto original da placa-mãe) com software para sua implementação dos recursos. Alteração
devido as atualizações tecnológicas.

O Chip de segurança TPM deverá ser versão 2.0 integrado, sendo aceito FTPM integrado,
conforme consta no Termo de Referência, não sendo aceito placas com chip TPM inferiores ou
que não possuam FTPM.

Item 8.3: Sugestão: 10 Portas externas, sendo 02 frontais USB 3.1 e 01 frontal USB 3.1 tipo C.
Para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido as demais
caracteristicas a HP precisa participar com equipamento com 10 portas USB + uma porta USB
tipo C

Mantido a configuração como mínimo obrigatório 06 Portas externas, sendo 02 frontais USB 3.0
visando ampliar a competitividade.

Item 10.4: Sugestão: Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de "equipamento ligado" e
"atividade do disco rígido" + 02 Portas USB 3.1 + Conector P2 para entrada e saída de áudio,
sendo aceito no formato "combo". O equipamento da HP Inc. com processador AMD possui uma
porta combo na parte frontal para áudio

Mantido a configuração como mínimo obrigatório. Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de
"equipamento ligado" e "atividade do disco rígido" + 02 Portas USB + Conector P2 para entrada e
saída de áudio visando ampliar a competitividade.

Item 11.1: Sugestão: 80 Plus categoria PLATINUM, constando no site www.80plus.org. Alteração
para garantir equipamentos com maior eficiência energética. Este lote costuma ser o com maior
quantitativo de maquinas e o com maior numero de adesões, justificando o uso de fontes com
maior eficiência energética.

Atualizado para 80 Plus categoria GOLD, constando no site www.80plus.org visando ampliar a
competitividade.

Item 13.2: Sugestão: 1000 DPI. Devido as atualizações tecnológicas e para garantir o mesmo nível
de equipamentos para todos os fabricantes.

Item atualizado para 1000 DPI visando ampliar a competitividade.

Item 14.2: Sugestão: 21,5 polegadas de diagonal de face formato widescreen. Devido as novas
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aplicações e a utilização do Windows 10, sugiro a alteração para monitores de 21,5 polegadas,
que trará um grande beneficio para o usuario final.

Mantido 19 polegadas de diagonal de face formato widescreen visando ampliar a
competitividade.

Item 14.3: Sugestão: 1920 x 1080 pixels a 60 Hz. Devido as novas aplicações e a utilização do
Windows 10, sugiro a alteração para monitores de 21,5 polegadas, que trará um grande beneficio
para o usuario final.

Mantido Monitor 19 polegadas de diagonal de face formato widescreen resolução suportada 1440
x 900 pixels a 60 Hz visando ampliar a competitividade.

Item 14.11: Sugestão: 178 graus horizontal e 178 graus vertical. Alteração para garantir monitores
com qualidade e tecnologia  IPS

Mantido Ângulos de visão 170 graus horizontal e 160 graus vertical sugestão não aceita visando
ampliar a competitividade.

Item 18.4: Sugestão: Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender a
diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Todos os fabricantes possuem o certificado EPEAT na categoria GOLD para os
seus equipamentos.

Item Atualizado Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender a
diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Visando ampliar a competitividade.

Lote 02 – Microcomputador modelo padrão – WINDOWS
Item 2.2: Sugestão: 7.200 ptos (Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen PRO 3 2200G). Solicitamos a
alteração para permitir a participação dos processadores informados.

Pontuação Pass Mark alterada para 7900 pontos para os Microcomputador modelo padrão e
mantida em 15220 para o Microcomputador modelo avançado.

Item 3.3: Sugestão: 64GB. Para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os
fabricantes. Devido as demais caracteristicas a HP precisa participar com equipamento com
64GB

A capacidade de memória suportada é de 32 GB conforme especificado no Termo de Referência.
Vale ressaltar que não foi realizada a expansão de memória nos equipamentos adquiridos
anteriormente não sendo aceita a sugestão.

Item 4.2: Sugestão: 03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA International Organization), com suporte a RAID 0 e 1. Para
garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido a exigencia de 3
portas SATA a HP precisa participar com seu equipamento mais avançado

Atualizado para 02 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA Internacional Organization) e mantido 01 baia interna livre de
2,5’’ ou 3,5’’. "Não sendo aceita a sugestão de RAID 0 pois não foi necessário nos equipamentos
adquiridos anteriormente.
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Item 4.4: Sugestão: Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado (onboard, deverá fazer parte
do projeto original da placa-mãe) com software para sua implementação dos recursos.
Alteração devido as atualizações tecnologicas

O Chip de segurança TPM deverá ser versão 2.0 integrado, sendo aceito FTPM integrado,
conforme consta no Termo de Referência, não sendo aceito placas com chip TPM inferiores ou
que não possuam FTPM.

Item 8.4: Sugestão: 10 Portas externas, sendo 02 frontais USB 3.1 e 01 frontal USB 3.1 tipo C.
Para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido as demais
caracteristicas a HP precisa participar com equipamento com 10 portas USB + uma porta USB
tipo C.

Mantido a configuração como mínimo obrigatório 06 Portas externas, sendo 02 frontais USB 3.0
visando ampliar a competitividade.

Item 10.4: Sugestão: 01 interna de 2,5’’ ou 3,5’’. Para permitir a participação do equipamento
da HP com processador AMD

Mantido conforme Termo de Referência item 10.4: Baias 01 interna livre de 2,5’’ ou 3,5’’.

Item 10.5: Sugestão: Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de "equipamento ligado" e
"atividade do disco rígido" + 02 Portas USB 3.1 + Conector P2 para entrada e saída de áudio,
sendo aceito no formato "combo". O equipamento da HP Inc. com processador AMD possui
uma porta combo na parte frontal para áudio.

Mantido a configuração como mínimo obrigatório. Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos
de "equipamento ligado" e "atividade do disco rígido" + 02 Portas USB + Conector P2 para
entrada e saída de áudio visando ampliar a competitividade.

Item 11.1: Sugestão: 80 Plus categoria PLATINUM, constando no site www.80plus.org.
Alteração para garantir equipamentos com maior eficiencia energetica. Este lote costuma ser o
com maior quantitativo de maquinas e o com maior numero de adesões, justificando o uso de
fontes com maior eficiencia energética.

Atualizado para 80 Plus categoria GOLD, constando no site www.80plus.org visando ampliar a
competitividade.

Item 13.2: Sugestão: 1000 DPI. Devido as atualizações tecnologicas e para garantir o mesmo
nivel de equipamentos para todos os fabricantes.

Item atualizado para 1000 DPI visando ampliar a competitividade.

Item 14.2: Sugestão: 21,5 polegadas de diagonal de face formato widescreen. Devido as novas
aplicações e a utilização do Windows 10, sugiro a alteração para monitores de 21,5 polegadas,
que trará um grande beneficio para o usuario final.

Mantido 19 polegadas de diagonal de face formato widescreen visando ampliar a
competitividade.

Item 14.3: Sugestão: 1920 x 1080 pixels a 60 Hz. Devido as novas aplicações e a utilização do
Windows 10, sugiro a alteração para monitores de 21,5 polegadas, que trará um grande
beneficio para o usuario final.

Mantido Monitor 19 polegadas de diagonal de face formato widescreen resolução suportada 1440
x 900 pixels a 60 Hz visando ampliar a competitividade.

Item 14.11: Sugestão: 178 graus horizontal e 178 graus vertical. Alteração para garantir
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monitores com qualidade e tecnologia  IPS

Mantido Ângulos de visão 170 graus horizontal e 160 graus vertical sugestão não aceita visando
ampliar a competitividade.

Item 18.4: Sugestão: Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender
a diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Todos os fabricantes possuem o certificado EPEAT na categoria GOLD para os
seus equipamentos.

Item Atualizado Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender a
diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Visando ampliar a competitividade.

Lote 03 – Microcomputador modelo avançado – FREEDOS OU GNU/LINUX

Item 4.2: Sugestão: 03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA International Organization), com suporte a RAID 0 e 1. 2X
Slot(S) M.2. para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido a
exigencia de 3 portas SATA a HP precisa participar com seu equipamento mais avançado. Os
equipamentos possuem 1 x M.2 para Wireless e 1 x M.2 para armazenamento ( o M.2 para
wireless não suportar armazenamento por ser normalmente PCIe x1).

Mantido conforme Termo de Referência 03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02
SATA-III conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization) 1X Slot(S) M.2.

Item 4.4: Sugestão: Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado (onboard, deverá fazer parte
do projeto original da placa-mãe) com software para sua implementação dos recursos.
Alteração devido as atualizações tecnológicas.

O Chip de segurança TPM deverá ser versão 2.0 integrado, sendo aceito FTPM integrado,
conforme consta no Termo de Referência, não sendo aceito placas com chip TPM inferiores ou
que não possuam FTPM.

Item 8.3: Sugestão: 10 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.1 Type-A e 01 Frontal USB
3.1 Type-C. Para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido as
demais caracteristicas a HP precisa participar com equipamento com 10 portas USB + uma
porta USB tipo C.

Mantido configuração 06 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.0 visando ampliar a
competitividade.

Item 9.1: Sugestão: SATA M.2. Capacidade mínima 256 GB. Tipo SSD (Solid State Disc).
Velocidade de Leitura: 530 MB/s. Velocidade de escrita: 500 MB/s. Os SSDs da HP e dos
demais fabricantes possuem valores inferiores ao solicitado.

Item atualizado para SATA M.2 Capacidade mínima 240 GB Tipo SSD (Solid State Disc)
Velocidade de Leitura: 530 MB/s Velocidade de escrita: 500 MB/s visando ampliar a
competitividade.

Item 10.5: Sugestão: Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de "equipamento ligado" e
"atividade do disco rígido" + 02 Portas USB 3.1 + Conector P2 para entrada e saída de áudio,
sendo aceito no formato "combo". O equipamento da HP Inc. com processador AMD possui
uma porta combo na parte frontal para áudio.
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Mantido a configuração como mínimo obrigatório. Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de
"equipamento ligado" e "atividade do disco rígido" + 02 Portas USB + Conector P2 para entrada e
saída de áudio visando ampliar a competitividade.

Item 11.1: Sugestão: 80 Plus categoria PLATINUM, constando no site www.80plus.org.
Alteração para garantir equipamentos com maior eficiencia energetica. Este lote costuma ser o
com maior quantitativo de maquinas e o com maior numero de adesões, justificando o uso de
fontes com maior eficiencia energética.

Atualizado para 80 Plus categoria GOLD, constando no site www.80plus.org visando ampliar a
competitividade.

Item 13.2: Sugestão: 1000 DPI. Devido as atualizações tecnologicas e para garantir o mesmo
nivel de equipamentos para todos os fabricantes.

Item atualizado para 1000 DPI visando ampliar a competitividade.

Item 18.5: Sugestão: Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender
a diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Todos os fabricantes possuem o certificado EPEAT na categoria GOLD para os
seus equipamentos.

Item Atualizado Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender a
diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Visando ampliar a competitividade.

Lote 04 – Microcomputador modelo avançado – WINDOWS
Item 4.2: Sugestão: 03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02 SATA-III conforme
especificação da SATA-IO (SATA International Organization), com suporte a RAID 0 e 1. 2X
Slot(S) M.2. para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido a
exigencia de 3 portas SATA a HP precisa participar com seu equipamento mais avançado. Os
equipamentos possuem 1 x M.2 para Wireless e 1 x M.2 para armazenamento ( o M.2 para
wireless não suportar armazenamento por ser normalmente PCIe x1).

Mantido conforme Termo de Referência 03 interfaces padrão SATA, sendo pelo menos 02
SATA-III conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization) 1X Slot(S) M.2.

Item 4.4: Sugestão: Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado (onboard, deverá fazer parte
do projeto original da placa-mãe) com software para sua implementação dos recursos.
Alteração devido as atualizações tecnológicas.

O Chip de segurança TPM deverá ser versão 2.0 integrado, sendo aceito FTPM integrado,
conforme consta no Termo de Referência, não sendo aceito placas com chip TPM inferiores ou
que não possuam FTPM.

Item 8.3: Sugestão: 10 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.1 Type-A e 01 Frontal USB
3.1 Type-C. Para garantir o mesmo nivel de equipamentos para todos os fabricantes. Devido as
demais caracteristicas a HP precisa participar com equipamento com 10 portas USB + uma
porta USB tipo C.

Mantido configuração 06 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.0 visando ampliar a
competitividade.

Item 9.1: Sugestão: SATA M.2. Capacidade mínima 256 GB. Tipo SSD (Solid State Disc).
Velocidade de Leitura: 530 MB/s. Velocidade de escrita: 500 MB/s. Os SSDs da HP e dos
demais fabricantes possuem valores inferiores ao solicitado.

Item atualizado para SATA M.2 Capacidade mínima 240 GB Tipo SSD (Solid State Disc)
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Velocidade de Leitura: 530 MB/s Velocidade de escrita: 500 MB/s visando ampliar a
competitividade.

Item 10.5: Sugestão: Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de "equipamento ligado" e
"atividade do disco rígido" + 02 Portas USB 3.1 + Conector P2 para entrada e saída de áudio,
sendo aceito no formato "combo". O equipamento da HP Inc. com processador AMD possui
uma porta combo na parte frontal para áudio.

Mantido a configuração como mínimo obrigatório. Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de
"equipamento ligado" e "atividade do disco rígido" + 02 Portas USB + Conector P2 para entrada e
saída de áudio visando ampliar a competitividade.

Item 11.1: Sugestão: 80 Plus categoria PLATINUM, constando no site www.80plus.org.
Alteração para garantir equipamentos com maior eficiencia energetica. Este lote costuma ser o
com maior quantitativo de maquinas e o com maior numero de adesões, justificando o uso de
fontes com maior eficiencia energética.

Atualizado para 80 Plus categoria GOLD, constando no site www.80plus.org visando ampliar a
competitividade.

Item 13.2: Sugestão: 1000 DPI. Devido as atualizações tecnologicas e para garantir o mesmo
nivel de equipamentos para todos os fabricantes.

Item atualizado para 1000 DPI visando ampliar a competitividade.

Item 18.5: Sugestão: Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender
a diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Todos os fabricantes possuem o certificado EPEAT na categoria GOLD para os
seus equipamentos.

Item Atualizado Apresentar certificado do site www.epeat.net na categoria GOLD e atender a
diretiva ROHS para o modelo de microcomputador ofertado, ou comprovado através de
certificado emitido por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo INMETRO ou similar
internacional. Visando ampliar a competitividade.
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