
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, após a 

divulgação do Termo de Referência, com as alterações realizadas após a Consulta 

Pública, ocorrida em 09/07/2015: 

 

A empresa DATEN, através do Sr. José Pacheco, Representante, enviou, em 

22/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Em relação ao novo termo de referência, solicitamos revisão no índice relativo ao PC 

Mark 8 Work Accelerated do Lote 1. Como todos sabem os processadores AMD são 

incompatíveis com o Sysmark e portanto só poderiam ser ofertados se alcançassem o 

índice do PC Mark. 

Considerávamos a hipótese de ofertar equipamento com o processador AMD da última 

geração do fabricante, modelo A8-7600 com quatro núcleos físicos, 3.1GHz de clock 

base, 4MB de cache.  

O índice anterior de 3900 pontos já estava muito difícil conseguir e por isso solicitamos 

a redução para 3700 pontos informando inclusive o processador ao qual se adequava. 

Para nossa surpresa, a própria AMD sugeriu o aumento do índice para 4000 pontos. 

Acreditamos que houve equivoco deles nessa sugestão. Tentamos falar com o Sr. 

Eduardo Moreira, que compareceu a audiência, porém o mesmo foi desligado do quadro 

da AMD na semana passada. 



O que ocorre, é que o processador A8-7600 não alcança o índice de 4000 pontos. Segue 

em anexo um teste realizado seguindo todas as instruções do TR em que, para alcançar 

o índice de 3900 pontos tivemos de substituir o HD convencional por um SSD. 

Reiteramos portanto o pedido de alteração do índice do PCMARK 8 Work 2.0 

Acceleretad do lote 1 para 3700 pontos de forma que possa ser ofertado o processador 

AMD A8-7600 com um HD convencional de 500GB. 

 

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

22/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Lotes 01, 02, 03, 04 e 05: 

Identificamos que o consumo máximo de energia foi reduzido para 65W no Lote 01. A 

pontuação solicitada obriga aos fabricantes que utilizarão processadores Intel a 

selecionar o processador i5-4590 ou superior.  

Recomendação AMD:  

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

AMD ou Intel.” 

A recomendação da AMD para alterar o TDP do processador para 65W foi tendenciosa 

e, somada à pontuação SYSMark 2014 ou à pontuação PCMark 8 em modo acelerado, 

veta a participação de equipamentos com processadores Intel. A intenção da AMD é 

fornecer um processador claramente inferior, o A8-7600B: 

http://products.amd.com/en-us/DesktopAPUDetail.aspx?id=116 

O processador Intel possui diversas características de segurança, desempenho e 

resiliência que o tornam muito superior ao proposto pela AMD. Segue link para o 

processador Intel que comprova a impossibilidade de participarmos dado o TDP 

máximo estabelecido: 

http://ark.intel.com/products/80815/Intel-Core-i5-4590-Processor-6M-Cache-up-to-

3_70-GHz 

Ao contrário das recomendações da Dell (como por exemplo a substituição do Office 

Professional pelo H&B) que proporcionarão economias significativas aos cofres 

públicos, a AMD em conjunto com a HP tem a clara intenção de favorecimento próprio 

em seus comentários, sem acrescentar benefícios à Licitante e aos participantes do 

Registro de Preços. 

Solicitamos que a utilização do benchmark PCMark em modo acelerado seja revista de 

acordo com todas as documentações enviadas anteriormente e que, caso seja mantida, 

que as pontuações de SYSMark 2014 sejam revistas para que nossa participação não 

seja inviabilizada. Hoje, da forma que estão os lotes 01, 02, 03, 04 e 05, os participantes 

que possuem equipamentos com processadores AMD em seu portfólio têm clara 

vantagem e, só não serão declarados vencedores, caso cometam erros de documentação 

no envio de suas propostas para homologação. 

Seguem as pontuações de SYSMark 2014 solicitadas para que haja equiparação nos 

processadores: 

Lote 01: 900 pontos SYSMark 2014   

Lote 02: 1200 pontos SYSMark 2014  

Lote 03: 850 pontos SYSMark 2014  

Lote 04: 826 pontos SYSMark 2014 

Lote 05: 1022 pontos SYSMark 2014 (i5-5300U) 

Reforçamos também que a retirada do protocolo DASH das solicitações de ambos os 

lotes apresentará grande ganho ao poder público em termos financeiros, não 

apresentando quaisquer prejuízos técnicos uma vez que estes equipamentos podem ser 



igualmente gerenciados se valendo dos protocolos SNMP, WOL e PXE. Esta solicitação 

foi trazida tanto pela Dell quanto pela Lenovo durante a sessão pública. 

 

Lotes 01 e 02: 

Reforçamos o ganho que o poder público teria se reduzisse a potência máxima aceita 

para 250W. A redução no consumo máximo por equipamento em R$ 776,75 

considerando os custos de energia de hoje pode representar um TCO significantemente 

menor, seguindo as diretrizes governamentais sobre redução no consumo elétrico.   

 

Lote 02: 

Todos os fabricantes solicitaram redução da rotação do disco hibrido para 5.400 durante 

a sessão pública. Solicitamos que seja revisto para que o item não dê deserto. 

 

Lote 06: 

Solicitamos que seja revisto o tamanho mínimo da tela do equipamento e a altura 

máxima. Reduzindo o tamanho da tela para 12,5” e aumentando a altura para 2,27cm 

conseguiremos entregar um equipamento mais performático e com menor custo, 

trazendo vantagens ao poder público. Caso estas medidas sejam mantidas a Dell não 

poderá participar deste item por não possuir equipamento nacionalizado que atenda. 

 

Lote 11 – Tablet Windows: 

Reforçamos que o aumento da área de armazenamento interna mínima para 64GB não 

apresentará acréscimo de custos ao estado. Este tema também foi trazido pela HP 

durante a sessão pública. 

Reforçamos a recomendação para que este equipamento possua garantia onsite de 3 

anos, padrão dos fabricantes que estiveram na sessão pública e fornecem este 

equipamento (HP e Dell). 

Considerações gerais: 

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. 



A empresa DRIVEA HP, através do Sr. Ronaldo Maciel, Analista de Pré-Vendas, 

enviou, em 22/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

LOTE 01: MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO 

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. Tal 

sugestão garante a segurança dos componentes internos do equipamento. 

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

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

solicitado que o monitor possua duas interfaces compatíveis com as interfaces do 

desktop. Devido ao fato que o monitor só irá utilizar 1 (uma) interfaces para se conectar 

ao desktop, visando viabilizar nossa participação, sugerimos que seja aceito 

compatibilidade com 1 (uma) das interfaces do monitor, admitindo interface analógica 

ou digital, desde que a mesma atenda a todas as características de vídeo solicitadas na 

especificação (resolução, tempo de resposta, cores suportadas, contraste e brilho). Tal 

sugestão não lesa o interesse do estado, visto que iremos garantir todas as características 

de vídeo solicitadas na especificação. 

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

MICROCOMPUTADOR MODELO PADRÃO, subitem 12.6 em “Fonte”, é solicitado 

suporte a Wake-on-LAN. Essa característica é voltada apenas para a controladora 

ethernet, não se aplicando a fonte. Sendo assim, solicitamos que a mesma seja 

removida, a fim de evitar futuros questionamentos. 

 

LOTE 02: MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO 

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

MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO, subitem 2.4 está sendo solicitado a 

pontuação de 4500 pontos para o PCMark 8 V2 Work Accelerated, visando ampliar a 

concorrência deste edital, gostaríamos que fosse considerado a pontuação de 4150 

pontos visto que pelos testes preliminares executados este seria a pontuação possível de 

ser atingida, conforme a figura abaixo. E desta forma permitirá a participação da nossa 

empresa para concorrermos de forma equilibrada com os participantes deste processo. 



 
 

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. Tal 

sugestão garante a segurança dos componentes internos do equipamento. 

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

MICROCOMPUTADOR MODELO AVANÇADO, subitem 12.6 em “Fonte”, é 

solicitado suporte a Wake-on-LAN. Essa característica é voltada apenas para a 

controladora ethernet, não se aplicando a fonte. Sendo assim, solicitamos que a mesma 

seja removida, a fim de evitar futuros questionamentos. 

 

Lote 3: MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO 

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

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 2.4 está sendo solicitado a 

pontuação de 3900 pontos para o PCMark 8 V2 Work Accelerated. Em nossos testes 

preliminares, a pontuação atingida foi de 3636, como pode ser constatado através da 

imagem abaixo: 

 



 
 

Porém, devido à falta de componentes, o teste foi realizado com 2 (dois) pentes de 

memória de 4GB configurados em dual Chanel, o que provoca um aumento de 

desempenho expressivo quando comparado com a performance com apenas um pente 

de memória, como solicitado no edital (um pente de 8 GB). Sendo assim, solicitamos 

que seja alterado para, no mínimo, 3400 pontos. Desta forma permitirá a participação da 

nossa empresa para concorrermos de forma equilibrada com os participantes deste 

processo. 

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

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 5.7 em “BIOS”, é 

solicitado que capacidade de desabilitar o drive óptico. Visto que o desktop compacto 

não irá como Drive óptico, sugerimos remover essa característica. 

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

MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, subitem 10.8 em “Gabinete”, é 

solicitado afixação do equipamento ao monitor e que permita a regulagem de altura do 

display. Para afixar o equipamento em um monitor com ajuste de altura, é necessário 

afixa-lo entre o display e a base, ou seja, seu peso ira somar como o do display que será 

suportado pela base de ajuste. Dessa forma o ajuste de altura ficara comprometido, visto 

que a mola da base foi desenvolvida para suportar apenas o peso do display. Sendo 

assim, sugerimos que seja solicitado acessório que possibilite afixar o equipamento de 

baixo da mesa através de furação VESA (a mesa deve possuir as furações). Dessa forma 



não atrapalhar a ergonomia do monitor e facilitara o acesso as interfaces do 

equipamento. 

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

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

solicitado que o monitor possua duas interfaces compatíveis com as interfaces do 

desktop. Devido ao fato que o monitor só irá utilizar 1 (uma) interfaces para se conectar 

ao desktop, visando viabilizar nossa participação, sugerimos que seja aceito 

compatibilidade com 1 (uma) das interfaces do monitor, admitindo interface analógica 

ou digital, desde que a mesma atenda a todas as características de vídeo solicitadas na 

especificação (resolução, tempo de resposta, cores suportadas, contraste e brilho). Tal 

sugestão não lesa o interesse do estado, visto que iremos garantir todas as características 

de vídeo solicitadas na especificação. 

Em analise ao Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, 

Lote 03: MICROCOMPUTADOR MODELO COMPACTO, constatamos incoerências 

na especificação solicitada, perante os demais itens (desktop básico, desktop avançado, 

notebook e notebook ultrafino), sendo: 

1. Ausência de característica de controle remoto a nível de hardware ao equipamento, 

como solicitado no item 19.9 – Gerenciamento remoto, em “Desktop básico e 

avançado” e o item 8.1- Interface de Rede Cabeada, em “Notebook e Notebook 

Ultrafino” 

2. Exigência de apenas 1 (uma) interface USB 3.0 

Nessas condições, a especificação fica aberta para maquinas da linha “consumer”, sendo 

essas não homologadas para as cargas de trabalho do ambiente corporativo. Exemplo 

desses fato é o atendimento do chipset Intel H81 lançado em Q3 de 2013, sendo este 

uma solução voltada para usuários que buscam “entretenimento” por não embarcar 

features corporativas, estando presente em diversas placas “básicas” do mercado, por 

possuir limitações em barramento (suporte apenas barramento PCI Express versão 2.0), 

limitações a interfaces de comunicação para unidades de armazenamento (suporta 

apenas 2 portas SATA 3), ausência de instruções de virtualização, gerenciamento e 

segurança, ideal para ser utilizado em ambiente doméstico. Todas as informações 

técnicas do chipset Intel H81, foram baseadas no datasheet do próprio fabricante (Intel) 

conforme anexo 01, sendo que na página 52 e 53 deste anexo, mostra um comparativo 

com os outros chipsets, sendo este (H81) o menor dentre os outros. 

Visando benefícios para o estado em adquirir maquinas de primeira linha, totalmente 

compatíveis com os cenários corporativos que buscam maior performance, segurança e 

gerenciamento, proporcionando a equipe de TI maior flexibilidade em adotar novas 

soluções para tornar o trabalho do usuário mais prático e seguro sem interrupções 

inesperadas e com rápido atendimento, sugerimos que seja acrescentado, assim como 

solicitados nos demais itens, o recurso de gerenciamento a nível de hardware DASH, 

sendo esse um padrão aberto desenvolvido pela DMTF adotado por todas os 

equipamentos da linha corporativa e já utilizado por diversos software inclusive 

gratuitos e exigir, no mínimo, 4 portas USB 3.0, sendo 2 frontais e 2 traseiras, garantido 

assim maquinas de última geração com menor depreciação, embarcado as mais novas 

tecnologias do mercado. 

Gostaria de enfatizar que nossos concorrentes alegaram “não possuir” equipamentos 

com suporte ao gerenciamento DASH e com o número de interfaces USB 3.0 solicitada, 

sendo que essa alegação apenas demonstra falta de conhecimento dos mesmos com os 

seus portfólios, visto que o fabricante Dell possui o equipamento Optplex 9020 micro e 

o fabricante Lenovo possui o equipamento ThinkCentre M93p Tiny, ambos com 

fabricação local conforme anexo 02 e anexo 03, “totalmente” compatíveis com as 



nossas sugestões (DASH e 4 portas USB 3.0), por adotarem chipset da série business 

Intel Q87, muito superior ao que atualmente atende a especificação (H81), como pode 

ser constatado no comparativo do próprio site da Intel, através do link 

http://ark.intel.com/pt-br/compare/75007,75016. Também gostaria de enfatizar que a 

proposta do desktop compacto e trazer as mesmas características de performance, 

segurança e gerenciamento presentes do desktop small form factor conforme o lote 1 e 

2, com menor consumo energético e menor consumo de espaço. 

 

LOTE 04: NOTEBOOK 

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

NOTEBOOK, subitem 1.3 em “Processador”, é solicitado: “Última geração disponível 

pelo fabricante do processador no Brasil para computadores notebooks”. Os nossos 

notebooks convencionais adotam a uma geração anterior a geração atual disponível no 

Brasil, o que nos impede a participar deste lote. Sendo assim, para este lote, solicitamos 

que não seja feita essa exigência. Vale ressaltar que é necessário o aceite dessa sugestão 

para permitir a nossa participação. 

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

NOTEBOOK, 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. Vale ressaltar que é necessário o aceite 

dessa sugestão para permitir a nossa participação. 

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

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

“Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “O equipamento como um todo deve ser 

compatível com o padrão DASH e suas funcionalidades de gerenciamento remoto”. O 

motivo da sugestão é visando coerência com os demais itens e 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. 

 

LOTE 05: NOTEBOOK ULTRAFINO 

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

NOTEBOOK ULTRAFINO, subitem 2.4 está sendo solicitado a pontuação de 4300 

pontos para o PCMark 8 V2 Work Accelerated, visando ampliar a concorrência deste 

edital, gostaríamos que fosse considerado a pontuação de 3700 pontos visto que pelos 

testes preliminares executados este seria a pontuação possível de ser atingida, conforme 

a figura abaixo. E desta forma permitirá a participação da nossa empresa para 

concorrermos de forma equilibrada com os participantes deste processo. Vale ressaltar 

que nenhum dos processadores de ambos fabricantes para a linha de ultrafinos atende a 

pontuação sugerida. 

 



 
 

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

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 possuir menor consumo 

energético, trabalhando na mesma frequência (1600 MHz), tornando-o mais eficiente, 

excelente para equipamentos mobile que visão autonomia de bateria, garantindo 

equipamentos de última geração. Vale ressaltar que é necessário o aceite dessa sugestão 

para permitir a nossa participação. 

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

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. Vale ressaltar que é 

necessário o aceite dessa sugestão para permitir a nossa participação. 

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

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. Vale ressaltar que é necessário o aceite dessa sugestão para permitir a 

nossa participação. 



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

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. Os 

nossos concorrentes atendem a essa característica, como exemplo o ultrafino Dell 

Latitude E7450 que possui fabricação local, conforme anexo 02, com altura de 2,04 cm, 

conforme anexo 04, sendo este o datasheet do produto. 

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

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 2 a 3 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 ”. Os nossos concorrentes atendem a 

essa característica, como exemplo o ultrafino Dell Latitude E7450, que possui bateria 

com carga de 54 Wh, conforme anexo 04. Vale ressaltar que é necessário o aceite dessa 

sugestão para permitir a nossa participação, visto que não possuímos nenhum produto 

que atenda a essa exigência. 

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

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

tópico “Gerenciamento”, com a seguinte descrição: “O equipamento como um todo 

deve ser compatível com o padrão DASH e suas funcionalidades de gerenciamento 

remoto”. O motivo da sugestão é visando coerência com os demais itens e 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. 

 

LOTE 06: MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 

Gostaríamos de reforçar as sugestões abaixo visto que as mesmas comtemplam um 

equipamento com excelente relação custo x benefício, atendendo cerca de 70% das 

aplicações profissionais do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

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 06: 

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 com menor custo para o estado 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 06: 

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 70% das aplicações do mercado. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

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 06: 

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 06: 

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 06: 

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 utilização de placas genéricas. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 7.3 em “Interfaces”, é solicitado 

suporte a raid 0, 1, 5 e 10. Tendo em vista que o órgão solicita apenas 2 (duas) baias 3,5 

e 1 (uma) baia 5,25, entendemos que o equipamentos não necessita de suporte a raid 10, 

visto que tal configuração necessita da utilização de, no mínimo, 4 discos, algo que não 

seria suportado pelo equipamento por não existir baias suficientes para acomodar esse 

volume. Visando equipamentos com melhor relação custo benefício para o estado, 

solicitamos que sejam aceitos equipamentos com suporte apenas a RAID 0, 1 e 5. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 7.3 em “Interfaces” é solicitado 4 

portas SATA. Sugerimos que seja solicitado, no mínimo, 5 (cinco) portas SATA ou que 

seja solicitado portas SATA suficiente para a configuração de RAID 0, 1 e 5 levando 

em consideração o leitor de cartão e a unidade óptica, afim de que o equipamento possa 

ser configurado em RAID 5, visto que o RAID 5 necessita de, no mínimo, 3 interfaces 

para disco, não sendo possivel configura-lo, pois, duas interfaces estarão ocupadas por 

DVD-RW e leitor de cartão (alguns fabricantes ocupam uma porta SATA com leitor de 

cartão). Vale ressaltar que tal sugestão garante equipamentos da linha de workstation, 

visto que desktops torre convencionais possuem 4 interfaces SATA. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

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 com 

menor consume de espaço, sem abrir mão das demais características solicitadas. 

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

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. Tal sugestão é 

importante tendo em vista o valor dos componentes desses equipamentos. 



Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

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 sustentabilidade, 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 06: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 12.5 em “Fonte”, é solicitado 

suporte a Wake-on-LAN. Essa característica é voltada apenas para a controladora 

ethernet, não se aplicando a fonte. Sendo assim, solicitamos que a mesma seja 

removida, afim de evitar futuros questionamentos. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, subitem 15.7, em “Monitor” é solicitado: 

“2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.6”. Devido ao fato 

de que monitores adotam interfaces de vídeo mescladas (VGA + DVI + Display Port, 

etc) e que a placa gráfica possa ter interfaces idênticas, tendo em vista que se trata de 

equipamento workstation, sugerimos que o monitor tenha, no mínimo, 2 (duas) 

interfaces de vídeo, sendo 1 (uma) digital compatível com um dos conectores de saída 

do subitem 5.6, atendendo a todas a características de vídeo. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 06: 

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. 

 

LOTE 09: TABLET WINDOWS 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 2.1 em “Processador” é solicitado clock mínimo de 1,5 

Ghz. Visando maior performance, sugerimos que deixe claro que esse clock é o clock 

estático do processador, ou seja, o clock base de operação sem a presença do recurso de 

overclock automático, como o turbo boost ou turbo core. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 2.1 em “Memória” é solicitado 2 GB de memória RAM 

e subitem 2.2 é solicitado 32 GB de armazenamento. O Windows 8.1 pro, consome 

cerca de 62,5 % da capacidade solicitada, fora as atualizações do S.O, como pode ser 

constatado através de consulta ao site da Microsoft http://windows.microsoft.com/pt-

br/windows-8/system-requirements. Referente a quantidade de memória RAM, tal valor 

está muito abaixo da realidade do mercado, sendo que usuários já estão migrando para 8 

GB de RAM devido as novas atualizações e aplicativos. Sendo assim, visando tabletes 

que respondam à altura as aplicações do mercado, capaz de entregar uma experiência 

conveniente para o usuário, solicitamos que seja alterado para, no mínimo, 4 GB de 

RAM e 64 GB de memória de armazenamento interna. Vale ressaltar que esses 

equipamentos não sofre upgrade em memória e armazenamento interna, sendo essa 

sugestão uma forma de proteger o investimento. Os nossos concorrentes atendem a essa 



característica, como exemplo o Dell Venue 11 Pro série 7000, conforme consulta ao site 

http://www.dell.com/br/p/dell-venue-11-pro-7000-7140/pd, que possui produção local 

conforme consulta ao anexo 2. 

Em Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS LOTE 09: 

TABLET WINDOWS, subitem 7.3 em “Acessório” é solicitado cabo USB. Visto o 

sistema do tablet é Windows, o mesmo não ira trabalhar como repositório, caso seja 

plugado em outro equipamento. Sendo assim, sugerimos que seja removido este 

acessorio. 

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 2 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 2 

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. 

 

A empresa INTEL, através do Sr. Fabio Zuvanov, Representante, enviou, em 

22/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Solicitamos que seja retirada da especificação a exigência do número de núcleos.  Ora, 

se está sendo utilizado benchmark, não deveria ser utilizado números de cores , 

frequência ou cache.  

A utilização da comparação Sysmark vs PC MARK acelerado continua comprometendo 

a competitividade entre os fabricantes de Chip. Reiteramos nossa solicitação de 

alteração do uso do benchmark "PCMark 8 v2 Work Accelerated" para o modo 

convencional, ou somente a utilização do Sysmark. 

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 concorrência de forma clara, sem trazer 

quaisquer benefícios a SEPLAG-MG. 



Além do exposto, enviamos ainda o estudo do Instituto CERTi (anexo 01), empresa 

idônea, agnóstica e Brasileira, com mais de 30 anos de Mercado,  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-MG, anexo aqui (anexos 2, 3 e 4) 

dois editais de tamanho proporcional ao da SEPLAG-MG, 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.  

Por último, caso não seja reconsiderada a posição do PCMARK Acelerated, solicitamos 

para permitir concorrência e competitividade entre os proponentes que seja alterada a 

pontuação minima de Sysmark dos lotes como segue: 

Lote 01: 900 pontos         

Lote 02: 1200 pontos       

Lote 03: 850 pontos         

Lote 04: 826 pontos          

Lote 05: 1022 pontos  

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

aws.futuremark.com/PCMark_8_Technical_Guide.pdf 

 

A empresa SIDERCOM POSITIVO, através do Sr. Álvaro Lassance, Diretor 

Comercial, enviou, em 22/07/2015, as seguintes ponderações: 

 

Essas considerações buscam:  

rio maior e entre os produtos e usos previstos para os lotes 01e 02;  

todos os lotes;  

equipamento com este sistema operacional em todos os lotes; e  

Lote 03, 05, 07 e 08 

 

Lote 01 – Microcomputador Modelo Padrão: 

1.1: A especificação: 

“64 bits compatível com x86, clock real mínimo de 3GHz, 4MB de cache, mínimo 4 

núcleos físicos, com extensões de virtualização.” 



Força a cotação de um processador Intel Core i5 ou AMD A8, aumentando o custo do 

equipamento em relação ao RP vigente. Verificando a especificação do processador do 

Lote 02, acreditamos que existe o risco de que os Microcomputadores Padrão e 

Avançado sejam muito parecidos em configuração e preço, a exemplo do RP SEPLAG 

de 2011, quando os micros básico e avançado tinham o mesmo processador e a 

diferença de preço entre os equipamentos foi de pouco mais de R$ 100. Recomendamos 

que a especificação seja alterada para “64 bits compatível com x86, clock real mínimo 

de 3GHz, 3MB de cache, mínimo 2 núcleos físicos, com extensões de virtualização.”, a 

fim de permitir a participação com os processadores Intel Core i3 ou AMD A6 

Item 15.15: A exigência de certificado EPA ENERGY STAR exclui fabricantes 

nacionais que não exportam seus equipamentos. Sugerimos que a especificação admita 

que o monitor possua a certificação TCO e uma das duas certificações: EPA ENERGY 

STAR ou EPEAT GOLD. 

Item 19: Condições Específicas: 

Reforçamos a necessidade de solicitar a certificação de pelo menos uma distribuição 

Linux, dentro as maiores do mercado (Red Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian). Essa 

demanda equilibra a solicitação de HCL Microsoft. O texto sugerido é utilizado em 

vários editais, como por exemplo no da UFV (ver edital anexo Pág 25 item 16.2). Texto 

Sugerido: 

“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.” 

 

Lote 02 – Microcomputador Modelo Avançado: 

Item 15.16: A exigência de certificado EPA ENERGY STAR exclui fabricantes 

nacionais que não exportam seus equipamentos. Sugerimos que a especificação admita 

que o monitor possua a certificação TCO e uma das duas certificações: EPA ENERGY 

STAR ou EPEAT GOLD. 

Item 19: Condições Específicas: 

Reforçamos a necessidade de solicitar a certificação de pelo menos uma distribuição 

Linux, dentro as maiores do mercado (Red Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian). Essa 

demanda equilibra a solicitação de HCL Microsoft. O texto sugerido é utilizado em 

vários editais, como por exemplo no da UFV (ver edital anexo Pág 25 item 16.2). Texto 

Sugerido: 

“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.” 

 

Lote 03 – Microcomputador Modelo Compacto: 

Item 15.15: A exigência de certificado EPA ENERGY STAR exclui fabricantes 

nacionais que não exportam seus equipamentos. Sugerimos que a especificação admita 



que o monitor possua a certificação TCO e uma das duas certificações: EPA ENERGY 

STAR ou EPEAT GOLD. 

Item 10.4: O equipamento compacto da Positivo não atende à condição de 

fixação/remoção do disco rígido sem o uso de ferramentas (toolless). Quanto ao 

gabinete, poderá ser fornecido com parafuso recartilhado, lembrando que a condição de 

“toolless” exigida atualmente nos desktops (small form factor) não aceitam parafusos 

recartilhados e sim sistema de abertura apenas com sistema de travamento automático 

da tampa (vide solicitação toolless dos desktops dos lotes 1 e 2 deste Termo de 

Referência). Como os gabinetes tem dimensões muito pequenas, a condição “toolless” 

exigida atualmente não é possível nestes gabinetes. 

Sem a revisão desse item a Positivo Informática não terá condição de participar do 

certame no Lote 03. 

Item 19: Condições Específicas: 

Reforçamos a necessidade de solicitar a certificação de pelo menos uma distribuição 

Linux, dentro as maiores do mercado (Red Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian). Essa 

demanda equilibra a solicitação de HCL Microsoft. O texto sugerido é utilizado em 

vários editais, como por exemplo no da UFV (ver edital anexo Pág 25 item 16.2). Texto 

Sugerido: 

“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.” 

 

Lote 04 – Notebook: 

Item 18: Condições Específicas repetidas no item 22 

Item 18/22: Condições Específicas: 

Reforçamos a necessidade de solicitar a certificação de pelo menos uma distribuição 

Linux, dentro as maiores do mercado (Red Hat, SUSE ou Ubuntu (Debian). Essa 

demanda equilibra a solicitação de HCL Microsoft. O texto sugerido é utilizado em 

vários editais, como por exemplo no da UFV (ver edital anexo Pág 25 item 16.2). Texto 

Sugerido: 

“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.” 

 

Lote 05 – Notebook Ultrafino: 

Sugerimos a revisão dos itens: 

 

 

Sem a revisão desses itens a Positivo Informática não terá condição de participar do 

certame no Lotes 05. 

 

 



Lotes 07 e 08 – Tablet Android: 

Sugerimos a revisão dos itens: 

omunicação 850/2100MHz 

 

 

 

Sem a revisão desses itens a Positivo Informática não terá condição de participar do 

certame nos Lotes 07 e 08. 

 

Nada mais a se tratar, Gustavo Martins Ramires Caldeira secretariou e registrou a 

presente Ata. 


