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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 Maciel, 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. A Sessão foi iniciada pela representante do CSC 

Sra Tavane, às 10:15, momento em que o Termo de Referência em questão foi projetado 

e apresentado pelo Sr. Daniel da SEPLAG. 

 

Sr. Daniel iniciou a Consulta apresentando o objeto da licitação visando à aquisição de 

Microcomputadores, Notebooks e Tablet’s. Este ano, de acordo com as demandas dos 

órgãos, foram realizadas algumas mudanças, visto que a SEPLAG trabalha com 

consolidação de demandas que os órgãos repassam. Informou que o Termo de 

Referência será projetado para que fosse aberto para os questionamentos. Acrescentou 

que, este ano foi solicitado, pelos órgãos, acrescentar o microcomputador ALL-IN-

ONE, duas opções de software Microsoft Windows e office, microcomputador 

compacto. Para os tablet’s houve a criação de um lote para participação de micro e 

pequenas empresas em cumprimento da lei complementar 147 que foi aprovada no ano 

passado e que obrigada a reserva de ate 25 para essas empresas. Tablet’s IOS Windows, 

que no Registro de Preços passado não era comtemplado. Para microcomputadores foi 

considerado uma garantia maior, de 4 anos, visando maior durabilidade no estado e para 

os tablet’s, que são de difícil manutenção no site, foi colocado a necessidade de ouvir a 

opinião dos participantes, sugerindo, nesse caso, a garantia de 12 meses na modalidade 

balcão. Os locais de entrega serão Minas Gerais e Brasília. Houve mudanças básicas na 

especificação técnica, que são a adoção de índices de medição de desempenho PC 
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MARK 8 Work Accelerated e SYSmark 2014. Para o Microcomputador Avançado, foi 

colocado o disco SSHD a pedido dos órgãos, já que é um computador de alto 

desempenho e, para o Microcomputador Workstation, o disco SSD para sistema 

operacional pelo mesmo motivo, para trabalhos mais pesados. Os Notebooks foram 

atualizados para o padrão de rede sem fio 802 abgn, seguindo a tendência dos outros 

registros de preços que se tem para aquisição de equipamentos de rede sem fio, 

controlador wireless, com conectividade bluetooth, que já e padrão de mercado. Mouse 

e teclado, ao passado, foi permitido Ps2 e, agora, o Estado quer manter somente USB, 

visando padronização. Para o sistema operacional, o parque do estado ainda não foi todo 

migrado para Windows 7, mas existe essa vontade de fazer essa migração e, por isso, foi 

sugerido a licença Microsoft Windows 8.1, com opção de upgrade para Windows 7. E 

outras simplificações que foram observadas que não eram muito usadas como a 

dispensa de porta db9, porta serial pequena, baias de 5,25 polegadas, leitor de cartão em 

computadores básicos e avançados que foi identificado ser um perfil mais Workstation e 

trabalhos gráficos, que os órgãos não enviaram a demanda este ano. O Estado se dispõe 

a ouvir as empresas quanto a analise deste Termo de Referencia, para construção do 

Edital e foi aberto espaço para sugestões, posicionamento e duvidas que possam surgir. 

Sr. Álvaro questionou que quando começou este processo, a intenção do Estado era 

padronizar os equipamentos e estava licitando apenas 6 (seis) tipos de equipamentos. 

Foi alterado de 6 (seis) itens para 13 (treze) itens, com alguns equipamentos que 

acabam, de certa forma, conflitando no quesito usabilidade e praticidade. Dando um 

exemplo, o ALL-IN-ONE e os equipamentos que o Estado chama de mini, os 

compactos. A visão no mercado é que o ALL-IN-ONE vai perder muito espaço para o 

compacto, porque o objetivo é o mesmo, ou seja, economia de espaço no computador. 

Perguntou ainda se vale a pena manter comprar os dois. Disse ainda que dividir essa 

demanda em 2 (dois) talvez não seria viável. Sugeriu rever essa questão, pensando em 

economia do Estado em abraçar o compacto de uma vez. E o Estado incluiu dois 

notebooks que são muito parecidos. A diferença entre eles é muito pequena. Perguntou 

também se não vale a pena juntar esses dois itens em um e fazer uma especificação 

apenas, pois o Estado terá uma economia no final das contas. Irão comprar mais baratos 

5.000 notebooks do que 2.500 de cada um. 

Sr. Daniel respondeu que o Estado recebeu essa demanda dos órgãos, tanto para ALL-

IN-ONE quanto para compacto. Acredita que os dois equipamentos tenham algumas 

pequenas diferenças, como a unidade ótica, por exemplo, que o computador compacto 

dispensou essa exigência. As pessoas que solicitaram esse tipo de equipamento estão 

trabalhando neste perfil e como é a primeira vez que isto esta sendo solicitado, 

computador ALL-IN-ONE e compacto, Sr. Daniel perguntou se existe diferença de 

preço entre estes dois tipos de equipamentos ou se são mais ou menos equiparados. 

Sr. Álvaro respondeu que a diferença de preço não seja tanto o problema. Disse que o 

principal é o volume e a padronização para o Estado. Ao invés de 2 (dois) teriam 1 (um) 

como padrão. Existem compactos que permitem a instalação do driver ótico e acredita 

que todos os fabricantes presentes têm um equipamento assim. Lembrou ainda que drive 

ótico, na prática, esta caindo em desuso. 

Sr. Geraldo complementou que a unidade ótica está saindo de fabricação e, caso ganhe 

um lote de notebooks, não poderá entregar com drive ótico. Acrescentou ainda que 

concorda que irá cair em desuso, mas ainda não entrou em desuso no Estado. Assim 

como outros periféricos, ele disse que é preciso manter, para que a empresa que fornece, 
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pode utilizar. Complementou ainda que alguém irá vencer e pode ter em estoque e, em 

dado momento, a empresa pode não ter mais. Perguntou como será feito.  

Sr. Mateus Mata disse que hoje não dispõe de nenhum equipamento mais com drive 

ótico em notebooks. Qualquer um da sua nova linha, seja notebooks, seja outros, não 

tem mais o drive de cd e dvd. Acrescentou que existe uma demanda muito maior por 

equipamentos com mobilidade, que irão dar maior tempo de duração de bateria, etc. 

Disse ainda que o drive ótico é algo que os usuários móveis não utilizam mais. Assim 

que como não está sendo utilizado mais o cartão de memoria em Workstation. 

Sr. Daniel disse que as sugestões são boas e que serão levadas aos órgãos para reavaliar. 

Perguntou aos participantes sobre a unificação dos dois itens computadores, qual seria o 

perfil mais adequado: o Compacto ou ALL-IN-ONE. 

Os fornecedores responderem que o mercado está direcionando para o Compacto, por 

ser mais adequado, pois pode ser transformado em ALL-IN-ONE.  

Sr. Geraldo disse que o mais importante é a economia de energia que o compacto 

oferece em uma unidade. 

Sr. Mateus disse que há uma possibilidade de transformar um item básico em Maycro. 

Acredita que o ganho de economia que o computador Padrão irá trazer será maior que 

simplesmente unir ALL-IN-ONE e o Compacto. Será maior volume de equipamentos a 

diferença será em sair das fontes solicitadas, de 320W, para fontes de 65W, que podem 

trazer economia, por máquinas, ao longo dos quatro anos de garantia, de mais de 1.200. 

Sr. Daniel perguntou se o custo do computador Compacto é equiparado ao Padrão. 

Sr. Mateus respondeu que o computador Compacto ate consegue ser um pouco mais 

competitivo porque ele retira algumas peças como drive de DVD e dispensa o uso de 

ventoinhas. 

Sr. Daniel disse que irá avaliar essas questões dos computadores Compacto e ALL-IN-

ONE e drive ótico em notebook. 

Sr. Álvaro sugere verificar a questão dos drives de DVD em todos os equipamentos, por 

ser algo que não é usado e o Estado estaria pagando por ele. Disse ainda que haverá uma 

redução de custo de algo em torno de R$ 20,00 (vinte reais), que, multiplicado por 20 

mil computadores, resulta em quantia alta. 

Sr. Geraldo perguntou qual a utilidade dos microcomputadores. Se é apenas para 

Internet, Word, Excel. 

Sr. Daniel responde que cada máquina terá um perfil de utilização diferente.  

Sr. Geraldo contesta que, por não haver placa gráfica, será utilizado para o básico, a 

saber, internet, Word e Excel.  

Sr. Daniel responde que basicamente o computador Padrão será para um ambiente de 

escritório. 

Sr. Geraldo perguntou por que utilizar PCMark 8 v2 Work Accelerated, sem entrar nas 

questões técnicas. 

Sr. Daniel respondeu que o motivo de pedir o PCMark 8 Accelerated e o SYSmark 2014 

é o mercado de processadores. O mercado hoje são dois fabricantes, a saber, Intel e 

AMD. Ambas foram consultadas e pedido para que cada uma sugerisse um índice de 

benchmark. O sugerido pela Intel foi o SYSmark 2014 e a AMD sugeriu o PCMark 8 

Accelerated. Por esse motivo foi levado à Consulta Pública, justamente para ouvir a 

opinião do mercado. 

Sr. Mateus acrescenta que a PCMark possui dois modos que são utilizados: o Padrão e o 

Acelerado. No conjunto de instruções da PCMark está explicito que o modo acelerado é 
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utilizado para medir aplicações de games. Então está sendo usado, para medir a 

performance de computadores e processadores em ambiente de trabalho, algo que mede 

aplicações de games. O modo tradicional é que mede o desempenho dos processadores 

para ambientes convencionais que utilizam processos de pacotes office, acessos web e 

toda a realidade do Estado. Sugeriu que haja acima de tudo que o benchmark reflita o 

uso que o Estado terá do equipamento para existir nivelamento na concorrência. 

Acrescentou que, da forma que está, essa solicitação causa disparidade de concorrência, 

que praticamente exclui processamentos Intel do certame, falando em termos de valores. 

Concluiu ainda que, da forma que se apresenta, está decretado o vencimento da AMD.  

Sr. Eduardo perguntou como o Mateus sugere que esteja especificado, de forma que a 

AMD e INTEL participem e que haja uma disputa equivalente dos processadores. 

Sr. Mateus respondeu que simplesmente utilizando o benchmark que a própria PCMark 

recomenda para uso tradicional, sendo este o PCMark normal e não o acelerado, que 

não reflete o uso do Estado.  

Sr. Eduardo explicou sobre o PCMark Acelerado. Disse que o desenvolvedor do 

PCMark e Filtimark não recomenda o convencional. Disse que ela tem ambos os testes 

e que pode ser conferido. Disse que o único momento em que ela faz alguma distinção 

entre o Padrão e o Acelerado é quando ela fala que o acelerado foi feito para testar 

cargas, como as aplicações vão funcionar no futuro. Aquele paper, naturalmente, foi 

escrito no momento do lançamento do benchmark, que foi no fim 2013. Acrescentou 

que hoje aplicações mais diversas do cotidiano, do Estado e do nosso também, já usam 

aceleração por GPU, seja AMD ou INTEL. Citou alguns exemplos, a saber, Firefox, 

navegador Google Chrome, Internet Explore, que tem opção para ativar e desativar a 

aceleração por GPU, o próprio sistema operacional Windows LibreOffice, Excel, 

qualquer aplicação gráfica, aplicações de colaboração e vídeo. Acrescentou que o 

percentual do cilicio ocupado pela GPU nos processadores Intel vem aumentando. 

Sr. Mateus respondeu que ele vem aumentando porque a tecnologia da Intel permanece 

em evolução. Então ela consegue empregar maior performance com uma litografia 

menor nas cores. Disse que isso não exige que a Intel reduza do seu processador, o 

desempenho. Isso permite apenas que ele entregue desempenho igual ou superior ao que 

entregava em gerações anteriores, ocupando menos espaço. E isso permite maior espaço 

para que seja desenvolvida uma placa gráfica maior. Acrescentou que hoje grande parte 

das aplicações que foram citadas, realmente utiliza interface gráfica. Quase nenhuma 

utiliza o Open cl. Elas utilizam directx e Open cl, que são suportados pelo benchmark 

tradicional e não pelo acelerado, que considera apenas Open cl e que é utilizado por 

uma ou duas aplicações acima e que não são a realidade do Estado. 

Sr. Eduardo informou que todas as aplicações citadas são realidade do Estado e que o 

benchmark acelerado não utiliza apenas o Open cl. Disse que ele apenas permite que as 

aplicações estejam preparadas para utiliza-lo. 

Sr. Mateus disse que não é contra o benchmark acelerado. Gostaria que ficasse 

registrado que é do interesse da SEPLAG manter a competitividade do certame. Então 

para que a SEPLAG julgue se utiliza ou não aplicações com open cl. 

Sr. Daniel entendeu que a sugestão seria utilizar o PCMark 8 não acelerado. 

Sr. Eduardo perguntou se o PCMark 8 permite a participação da AMD e INTEL. 

Sr. Mateus respondeu que sim. 

Sr. Eduardo perguntou em que pontuação o Sr. Mateus sugere o item básico e qual 

processador Intel e qual AMD.  
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Sr. Mateus respondeu que, para o item básico, poderiam utilizar 3.200. O Estado pode 

verificar qual pontuação que melhor o atende. 

Sr. Eduardo informou que, no brasil, todos os órgãos já utilizaram o PCMark 8 e  

usaram a versão acelerada, por ser a versão que menciona o chip como um todo e não 

apenas um pedaço do processador.  

Sr. Geraldo disse que está de concordando com a DELL.  

Sr. Daniel complementa que o papel do Estado é ouvir o mercado e que o Estado não 

está ouvindo apenas um lado e sim todos que estão presentes. Por estar ocorrendo 

polêmica, Daniel sugeriu que os participantes enviassem matérias para analise, editais, 

paper. Informou ainda que deve seguir o principio da isonomia previsto na lei 8.666, 

sendo necessário ouvir o mercado como o todo. 

Sr. Geraldo informou que deveria ser ouvido os dois lados em conjunto, a saber, Intel e 

AMD, pois a discussão é sobre processadores e não sobre hardware, que suporta o 

processador.  

Sr. Daniel disse que esta consulta foi aberta para essa finalidade, sendo ela publicada no 

Diário Oficial, onde ambos foram convidados, a saber, Intel e AMD. Este é o momento 

oportuno para essas discussões e o Estado quer ouvir todas as considerações de todas as 

partes. O Estado ainda estará aberto, após a consulta, para receber sugestões por e-mail, 

com a intenção de fazer um processo da forma mais transparente possível.  

Sra. Tavane informou que será disponibilizado o e-mail para receber sugestões, 

comentários e todas as perguntas oportunas e que tudo ficara registrado em ata.  

Sr. Mateus sugeriu começar pelos pontos mais críticos colocados pelos fornecedores, 

como, por exemplo, o computador básico e o mini poderiam coincidir. Poderão trazer 

um ganho significativo para o Estado se a potencia máxima da fonte solicitada for 

reduzida. Está sendo solicitada uma fonte de 320W de potencia é nos recomendamos 

uma fonte 250W. Isso pode representar, para o Estado, por equipamento, ao final do 

quatro anos de garantia, uma economia de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais) 

se a energia não aumentar. Por uma simples diminuição da potencia, obviamente 

prezando pela expansibilidade máxima da maquina, sem perda da garantia. 

Sr. Daniel perguntou se essa sugestão é para os modelos padrão e avançado.  

Sr. Mateus respondeu que sim. Informou ainda que pode disponibilizar a planilha para o 

Estado a qualquer momento.  

Sr. Francisco informou que a potência da fonte não significa consumo do equipamento. 

Disse ainda que se tiver 8 USB’s e usar todas, o Estado estará despendendo uma fonte 

grande. Se o Estado não está usando a fonte, estará usando o mínimo. Depende do TDP 

do processador e de várias outras variáveis. Disse que pode ter uma fonte 1.000W e 

estar usando 200W e que se o Estado reduzir a fonte, não significa que terá ganho de 

economia. 

Sr. Álvaro disse que o uso da fonte irá determinar quantos componentes podem ser 

utilizados. O equipamento com a fonte de 250W ou 300W. Se ele consome 150W ele 

vai consumir 150W. Disse que isso é uma discussão ultrapassada e que já foi discutido 

isso em outros Registros de Preços. Acrescentou que, economicamente, a fonte de 

250W ou de 300W tem um custo menor de volume em função da fonte de 250W. Disse 

que o Estado estará economizando na hora de comprar. 

Sr. Mateus deixou registrado que seus equipamentos serão fornecidos com fontes de 

180W, atendendo a expansibilidade máxima do equipamento solicitado.  

Sr. Daniel perguntou para Álvaro se a sugestão é manter a potencia da fonte. 
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Sr. Francisco respondeu que sim e disse que é padrão de mercado e o custo benefício 

dela é melhor do que uma fonte de 300W. Acrescentou que, se algum fabricante tem 

fonte menor, este fabricante terá um custo menor, mas a concorrência vai ter um custo 

maior e o Estado vai ter que pagar mais caro por isso. 

Sr. Mateus disse que pode ser feita uma diligencia a todos os fabricantes questionando 

qual fonte que eles recomendam. Concluiu que o Estado irá identificar que o padrão do 

mercado é abaixo de 320W. 

Sr. Daniel lembrou a todos que foi determinado o limite máximo. 

Sr. Álvaro disse que o Lote 1, item 1.1, o Estado pede o equipamento com 3GHz e 4MB 

de cache, que elimina alguns processadores que são mais adequados para essa 

utilização. Disse que a Positivo participaria com Core 3, que tem um cache de 3MB. 

Sugeriu então em reduzir de 4MB para 3MB. 

Sr. Francisco acrescentou que o consumo de energia de 100W também é alto e está 

como obrigatório. Disse que o ideal é colocar consumo máximo de energia e que vale a 

pena reduzir. 

Sr. Daniel perguntou para qual valor iria reduzir.  

Sr. Álvaro sugeriu reduzir para 85W, que atenderia a AMD e a INTEL.  

Sr. Mateus acrescentou que a solicitação estaria um pouco redundante porque 

geralmente observa que, quando é solicitado um ou dois benchmark, já definem qual o 

processador ou qual será o mínimo que deverá ser entregue. Disse ainda que as 

solicitações como cache e potência ficam redundantes. Acrescentou que, o que esta 

sendo pedido pela Positivo é a exclusão da parte do processador, deixando apenas os 

benchmarks. 

Sr. Geraldo disse que concorda, porque não justifica. O Estado pediu um e não justifica 

pedir o outro, pois já definiu o processador no item 1.1. 

Sr. Daniel perguntou se deve manter somente o desempenho, mesmo sendo 

características universais do mercado. 

Sr. Mateus respondeu que o termo fica redundante e pode ter o questionamento de que 

com 4MB teria uma pontuação de 1.400. Entendeu que a pontuação mínima dos 

SYSmark deveria ser de 1.400 e não 1.300. Disse que fica redundante, mesmo sendo 

universal.  

Sr. Álvaro disse que quando o Estado pede características e desempenho do 

equipamento, eventualmente terá um processador que atende não aquele desempenho, 

mas atende o processador e isso é conflitante.  

Sr. Geraldo acrescentou que o meio que é utilizado para forçar um tipo de processador 

serve apenas para essa finalidade. 

Sr. Cristiano Ledo perguntou sobre a padronização de tirar o leitor ótico dos notebooks 

e se isso também seria para os computadores, ou seja, para os modelos mini. 

Acrescentou que, se o Estado abrir espaço para o mini, então faz sentido a discussão da 

economia de energia. Concordou com o Álvaro, que a fonte não muda o consumo, mas 

o mini sim, pois passa para um equipamento de baixo consumo. Acrescentou que, se 

isso passar a valer para essa especificação, a questão do benchmark e do processador 

precisa ser alterada, pois, no equipamento mini, não é possível atingir essas mesmas 

medidas.  

Sr. Daniel respondeu, sobre drive ótico, que o Estado trabalha com as demandas dos 

órgãos. Disse ainda que, a principio irá manter e depois verá o que os demandantes irão 

definir.  
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Sr. Cristiano disse que, se passar para Tini, o driver ótico passa a ser um acessório. 

Acrescentou que, ou se define de fato qual o modelo mínimo do processador ou não ou 

se opta pela pontuação mínima do benchmark. Se na consulta do Estado ficar definido 

que drive ótico é dispensável, devido a esse apelo de consumo de energia, não tem 

sentido manter o formato de desktop convencional, sendo que existe a solução do Mini 

no mercado e todos os fabricantes tem o Tini, que é uma maquina com o consumo de 

fato muito menor de energia, sem drive ótico, que pode atender perfeitamente a 

especificação, mas teria que ter uma pontuação menor, pois é um processador um pouco 

inferior ao processador convencional de desktop.  

Sr. Álvaro acrescentou que, o que os fabricantes estão chamando de Mini, o mercado 

chama de Compacto e outros fabricantes chamam de Tini. O conceito é de 

equipamentos abaixo de 4 litros de volume. Existem equipamentos que não permitem o 

drive ótico e outros que permitem o drive ótico. Então uma coisa é não excluir, a outra, 

todos têm equipamentos por volta de 3,5 e 3,2 litros. 

Sr. Cristiano complementa que o que determina melhor o Tini e o Mini é o tamanho, 

porque ele atende o mesmo publico que desejaria um ALL-IN-ONE. Essa discussão do 

benchmark e do modelo do processador esta contraditório, porque quando o Estado 

coloca 4MB de cache, já esta forçando um determinado modelo de processador. Isso 

tudo pode mudar em função da discussão do Mini, se ele vai ou não substituir o PC 

Convencional.  

Sr. Daniel disse que este esboço de Termo de Referencia é tanto para computador 

convencional como para Mini, de formas separadas e que será feita a consulta aos 

órgãos para verificar a equivalência. Perguntou ainda sobre a Arquitetura, se algumas 

características podem ser importantes especificar, como extensões de virtualização. 

Pediu para que as empresas falassem do que é necessário, citar sobre arquitetura do 

processador, além da pontuação do benchmark. 

Sr. Cristiano respondeu que a extensão de virtualização é uma característica de 

determinados modelos de processador e que não vê problemas em não deixar de exigir. 

Sr. Eduardo respondeu que funções de virtualizações, suporte de aceleração de 

criptografia, como as que são usados com chip TPM, tem outras características que são 

comum hoje aos processadores AMD e INTEL, que o Estado pode exigir, que apenas 

garantem que serão modelos atuais. 

Sr. Cristiano disse que é mais uma tendência de mercado, uma maquina atendendo mais 

usuários. Os fabricantes de processador já seguiram essa linha.  

Sr. Álvaro acrescentou que Clock e Cache são dois itens que, quando o Estado pede 

desempenho, são dispensados. 

Sr. Cristiano disse que fica contraditório. Disse ainda que não concordou quando 

disseram redundância. Acrescentou que a cache força por um modelo e o desempenho 

força para outro. 

Sr. Eduardo disse que isso e discutível. Disse ainda que a benchmark, que escala muitos 

núcleos, varia de um software para outro. Perguntou se concordariam em usar somente 

mark ou características do processador. 

Sr. Álvaro disse que acredita que o benchmark seria o mais adequado e que terá uma 

gama maior de processadores que atendem àquela especificação. 

Sr. Cristiano lembrou que o benchmark tem que ser equilibrado como a AMD colocou, 

porque se vê, claramente, que estão excludentes. Se segue somente um, exclui a Intel e, 

se segue somente outro, exclui AMD. 
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Sr. Eduardo disse que, no momento, da forma que está, são alternativas e ambos podem 

participar. 

Sr. Mateus comentou que, em nenhum momento foi solicitado para excluir um ou outro. 

Foi indicado que se alterasse um para o uso real.  

Sr. Renato disse que, se excluir, fica somente a Intel, do ponto de vista comercial. 

Sr. Eduardo respondeu que, se mudar para o não acelerado, ficará impedido de 

participar. 

Sr. Daniel disse que a sugestão final seria suprimir a quantidade do Clock e memoria 

Cache. 

Sr. Álvaro disse que é suprimir o item 1.1. 

Sr. Eduardo Disse que, no dia a dia do Estado, ninguém irá usar duas aplicações. São 

processos rodando simultaneamente. Processos de sistema operacional, sincronização de 

e-mail, antivírus, navegadores com abas diversas. Enfim, são muitas aplicações usadas 

simultaneamente. Com mais núcleos, o Estado tem como provisionar melhor essas 

aplicações. É tecnicamente justificado. A combinação dos núcleos com cache, com a 

pontuação do benchmark, ao fazer esta analise, antes da definição do termo, é possível 

identificar quais são os modelos de processador que irão atender. É certo, para todos, de 

que modelos específicos de processador AMD e INTEL estão comtemplados no termo e 

ninguém esta excluído neste momento. Excluir ou não pode ter impacto nos modelos 

ofertados. Podem ser ofertados modelos que não atendem suas necessidades hoje e 

durante toda validade da garantia, da vida útil dos equipamentos. Sugeriu pela 

manutenção das especificações ou, caso o Estado opte por exclui-las, que se reanalise as 

demais especificações e as pontuações de benchmark, para ver quais são os 

processadores que passarão a ser ofertados e se atende às necessidades ou não.  

Sr. Daniel disse que irá discutir as opiniões repassadas, pois foram definidas em 

conjunto com os órgãos e que são consideradas características universais, que não 

impediriam participações.  

Sr. Álvaro disse que o lote 1, item 1.4 vai de encontro ao item 1.1 do lote 1. Disse que 

os dois fabricantes tem lançado novas gerações, com Clocks menores. Eventualmente, 

essa nova geração não vai atender ao item 1.1. 

Sr. Eduardo disse que o entendimento é oferecer a geração atual, ou seja, a geração mais 

atual que é disponível no Brasil.  

Sr. Daniel disse que este item foi inserido visando maior durabilidade do equipamento e 

garantia estendida. 

Sr. Mateus acrescentou baseado neste ponto, um fato de que vai impactar na frente do 

edital com a última geração que a Intel estará lançando agora, em meados de agosto. 

Disse que será findado a saída VGA. Então, nativamente, os processadores da nova 

família não suportarão porta VGA e que irá ter uma implicância no edital. 

Sr. Daniel perguntou se essa observação era tanto para desktop quanto para notebook 

Sr. Mateus respondeu que é para desktop. 

Sr. Álvaro deu uma sugestão de alterar o texto de forma não estreitar o fornecimento, 

colocar processadores lançados a partir de 2014 e que estejam em linha de fabricação do 

fabricante.  

Sr. Geraldo acrescentou que deve estar em linha de produção do fabricante, pois o 

Estado irá comprar ao longo de um ano. 
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Sr. Álvaro sugeriu que, no item de desempenho, poderia ser feito equilíbrio dos 

processadores, SYSmark está alto PCmark está baixo, pela experiência do edital 

passado. 

Sr. Eduardo perguntou qual processador, Intel ou AMD, atenderia, da forma que está. 

Disse ainda que, no edital passado, eram outros benchmarks. 

Sr. Cristiano disse que essa discussão, basicamente é que, pelo lado da Intel, é exigir 

uma memoria Cache que faz a AMD ir lá para cima ou vice versa. Disse ainda que, da 

forma que esta pedindo, é possível equilibrar. Disse que o foco dessa discussão é 

simplesmente para fazer que a AMD tenha que vir com a10 e desta forma não há 

principio da isonomia.  

Sr. Renato disse que a discussão e entre i3 e a8, que é uma disputa que não tem 

isonomia desequilibrada do processo. 

Sr. Daniel disse que esta pontuação foi sugerida e que o Estado não tem como falar que 

um modelo é equivalente ao outro modelo. Perguntou se o que os participantes sugerem 

é a competição entre um modelo a8 e o i3. 

Sr. Cristiano respondeu que a manutenção do SYSmarck, da forma como está, deixa 

equilibrado, com processadores que atende a demanda do Estado. Disse que, na prática, 

irão forçar processadores equivalentes, performance, robustez para disputar os dois 

fabricantes. 

Sr. Geraldo disse que essa é uma questão que vem arrastando ao longo de alguns anos e 

que sempre parou nesta parte de processador. Acrescentou que não vai chegar em um 

consenso. Sugeriu que os dois, Intel e AMD é que tinham que estar presentes, em 

conjunto e não nos fabricantes de hardware. 

Sr. Daniel deixou claro que o Estado não está definindo marca e modelo e que está 

apenas definindo pontuação de desempenho. 

Sr. Geraldo disse que, na hora que o Estado pede no item 1.1, ele acaba definido uma 

marca, com o resultado do índice. Disse que definiria AMD. 

Sr. Álvaro acrescenta que o micro básico será usado somente com Web, Word Excel, 

etc, e isso é um i3. Mas, da forma que esta especificado, seria i5. 

Sr. Daniel disse que está tentando estabelecer justamente essa dificuldade, comparando 

modelos diferentes de fabricantes e, por isso, é definido características de desempenho e 

caraterísticas universais. 

Sr. Eduardo colocou que que não existe uma forma justa de comprovar o desempenho 

dos mais diversos cenários e que cada órgão vai usar um benchmark. O ideal era cada 

órgão ter seu benchmark, o que é impossível. Isso é uma discussão que não tem saída e 

a premissa é, seja AMD ou INTEL, tem linhas diversas de processadores que são 

capazes de atender qualquer tipo de necessidade. O Estado precisa chegar a uma 

especificação que permita a participação de ambas, para tirar proveito da 

competitividade, neste universo que tem apenas dois competidores. Independentes de 

quem vencer, o Estado terá um ganho de custo, devido a essa competitividade. O Estado 

pode não usar nenhum benchmark, apenas um ou mais e chegar em uma equiparação 

que ambos participem.  

Sr. Leonardo disse que essa é uma discussão que vem desde 2009 e acredita que não 

cabe discutir nessa consulta. Disse ainda que teria sentar com AMD e INTEL para 

discutirem a questão de processadores. Somente eles tem documentações que 

comprovam tudo sobre os seus processadores. Acrescentou que, se continuarmos, vai 

dar redundância de assunto e não termina. Sugeriu passar para o próximo item. 
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Sr. Daniel concluiu que este que é o momento mais oportuno para a discussão sobre os 

itens e que o Termo de Referencia foi publicado no Diário Oficial da União e que seria 

o momento ideal para resolver. 

Sr. Geraldo falou sobre o item 4.4 do lote 1, a saber,  Interface SATA. Acrescentou que, 

para o padrão da maquina, não entendeu a necessidade dessas 4 (quatro) interfaces e 

sugeriu 3 (três) unidades. 

Sr. Mateus disse que o que o Estado pode utilizar, neste sentido, é coincidir a utilização 

das interfaces com a expansibilidade do equipamento. Esse equipamento vai suportar 

um HD, então é necessário ter uma interface SATA 3 interno. Mais que isso é 

desperdício, já que será suportado um HD. As outras interfaces como a de DVD pode 

ser SATA 2 ou 1, o DVD é SATA 1 e ele não utiliza um desempenho maior do que 

SATA 1. Desempenho de 480 mb, 1/3 do desempenho do SATA 1.  

Sr. Daniel conclui que a sugestão de reduzir o numero de interface de acordo com os 

periféricos solicitados será verificada com os órgãos, se existe o interesse de adicionar 

mais um HD. 

Sr. Geraldo disse que, se pedir a possibilidade de colocar mais um HD no micro básico, 

não irá conseguir atender. 

Sr. Mateus disse também que não conseguira atender. 

Sr. Álvaro sugeriu não mudar este item 4.4. 

Sr. Ronaldo concordou também com no máximo 3 (três) interfaces. 

Sr. Daniel lembrou que a Baia de 3,5 polegadas é o mínimo obrigatório.  

Sr. Ronaldo sugeriu, referente ao item 3.2, lote 1, que a solicitação de capacidade de 

memoria instalada fosse configurada de 8GB para dois pentes de 4GB, para que o 

Estado possa adquirir uma performance drolbote maior de memoria, trabalhando com 

dois pentes. 

Sr. Mateus disse que essa solicitação pode ser atendida se o Estado acreditar que isso 

entregará um desempenho, tão significativo, maior assim. Questionou também a 

usabilidade dos 32GB de memória de expansibilidade, porque, a partir do momento que 

o Estado solicita 2 pentes de 4GB, no mínimo já será ocupando dois slots. A máquina 

vem com 4 slots. Se quiser chegar aos 32GB, terá que jogar fora a memoria que 

colocaram para fazer upgrade. Então, se o Estado solicita dialtine, automaticamente 

deve considerar se 32GB de expansibilidade realmente são necessários e se não vai cair 

para 16GB de memoria  RAM . 

Sr. Mateus falou sobre o item 6.6, lote 1 que, todos os fabricantes vão passar por 

atualização tecnológica ao longo deste contrato, deixando claro que, caso a Intel ganhe, 

ela já está lançando a 6ºgeração e não existe suporte para porta VGA. Então o Estado já 

pode interpretar isso no Termo de Referencia. E o Estado exige que a interface 

fornecida seja HDMI. Disse ser interessante flexibilizar este ponto para displeyport, que 

é o padrão utilizado pelo mercado coorporativo hoje, deixando claro que ele é superior 

que o HDMI ou então que o Estado não defina qual o padrão a ser utilizado ou então 

que solicite interfaces gráficas que possam ser utilizadas simultaneamente e que no 

mínimo uma seja em formato digital compatível com o monitor ofertado e que 

acompanhe o cabo devido.  

Sr. Daniel disse que essa questão do suporte ao monitor estendido, nas duas interfaces, 

foi analisada de uma forma que possa pegar um monitor emprestado de outro 

equipamento.  
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Sr. Cristiano acrescentou que isso irá trazer ganho para o Estado, porque a porta HDMI, 

que tem patente e que muitos equipamentos não vêm com essa porta e sim com a 

displeyport, é mais a característica de produtos de consumo de varejo. Não é visto 

aplicação de cabo HDMI num PC fixo. 

Sr. Geraldo sugeriu, para o item 8.1 do lote 1, retirar o DASH e será menos um nome de 

uma outra marca dentro do termo. 

Sr. Mateus entendeu que a manutenção da DASH é boa para o Estado. Disse que é uma 

Switch de gerenciamento, que é um padrão aberto, com participação de todos os 

fabricantes. 

Sr. Mateus disse, sobre o item 8.3 do lote 1 que não tem necessidade duas interfaces 

serem 3.0 . Acrescentou que a conexão de teclado e mouse trafegam num USB 1.0. 

Sugeriu que seja solicitado 6 portas no padrão 3.0 e as outras duas no 2.0 ou no 3.0. 

Sr. Geraldo não concordou com 6 portas e disse que não consegue atender. Sugeriu no 

mínimo 4. Pediu também para alterar o item 8.2 para participação de todos. 

Sr. Cristiano disse que se excluir o drive ótico, talvez possa se pensar na solução do 

Mini ou Tine, embora, com o gabinete normal, também é possível retira o drive ótico e 

quando passar para o mini, terá redução de energia e no preço da máquina, pois são 

equipamentos mais baratos, sem drive ótico.  

Sr. Ronaldo sugeriu, para o item 11.4 do lote 1, que seja solicitado um cadeado ou trava 

eletrônica, sensor de intrusão, que seja capaz de inibir a intrusão.  

Sr. Mateus sugeriu, para o item 13 do lote 1, deixar explicito, para uma questão de 

ergonomia, que deve ter ajuste de inclinação e que possua anti deslizante, para  manter o 

mínimo de qualidade e ergonomias. 

Sr. Ronaldo sugeriu, para o item 15.3 do lote 1, que a resolução seja alterada para 

1.600x900 afim de se ter maior nitidez e definição para o usuário e para melhorar a 

qualidade da visualização. 

Sr. Mateus sugeriu contrastes de 1.000x1 estático. 

Sr. Francisco acrescentou que, quem tem o certificado EPA ENERGY STAR é quem 

faz vendas nos EUA ou empresas que tenha homologação, que fazem parte deste 

consorcio. No Brasil não tem como tirar esse certificados, mas existem os equivalentes, 

o que inibe empresas nacionais de participarem. Colocar outras que sejam compatíveis 

com certificações nacionais. 

Sr. Mateus sugeriu rever a questão da utilização das licenças Professional, para otimizar 

os gastos, e usar Home Business Ace e o Publisher. 

Sra. Elizete acrescentou que talvez a versão Professional ficaria na versão avançado, 

uma vez que o usuário é mais avançado. 

Sr. Álvaro sugeriu colocar um item a mais, com CPU sem monitor, em todas as 

categorias. 

Sra. Elizete sugeriu, sobre o item 18.1 do lote 1, ampliar o prazo de entrega máximo de 

40 dias para 60 dias, pois exige geração de imagens e  replicar a outros. 

Sr. Álvaro sugeriu que tenha HCL Linux e colocar uma certificação. 

Sr. Ronaldo sugeriu incluir a característica de gerenciamento, a fim de abordar o 

gerenciamento via DASH, pois deve suportar acesso remoto a nível de hardware. Ficou 

de enviar demais especificações via e-mail. 

Sr. Geraldo disse que, um parque que tem 20 mil máquinas, seria interessante incluir 

que gerencie mesmo com a maquina desligada, ligar e ligar em horários 

predeterminados.  
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Sr. Daniel concluiu e explicitar um item com especificações de gerenciamento, pois, se 

futuramente existir um gerenciamento, a maquina fica preparada para suportar função 

futura.  

Sr. Ronaldo sugeriu que a proponente possa abrir o equipamento e manipular os 

componentes internos, sem que isso acarrete na perda da garantia, se houver 

necessidade, para que o órgão tenha essa autonomia.  

Sr. Álvaro diz que é um risco, pois pode queimar, danificar a placa mãe e outros. 

Sr. Mateus perguntou se quando o Estado esta comprando memoria, ele esta comprando 

serviço, pois se ele não esta comprando o serviço para troca da memoria ou para 

instalação da memoria, isso tem que estar no Termo de Referência, para resguardar de 

que ele pode fazer intervenções na maquina e que não vai ser obrigado a comprar o 

serviço do fabricante. Isso deve estar explicito. E, se o Estado julgar necessária 

capacitação para esse tipo de operação, pode ser disponibilizado um treinamento, que o 

fabricante ou vencedor preste, para o primeiro fornecimento do lote, de como fazer 

manutenção nos equipamentos fornecidos. 

 

Sra. Tavane reabre a Sessão, lembrando a todos para informar nome e empresa antes 

dos comentários e sugestões. 

Sr. Daniel abre o LOTE 2 para comentários e sugestões. 

Sr. Mateus Mata da DELL sugeriu a todos para manter as mesmas considerações e 

recomendações do Lote 1, visto que são muito parecidos e falar apenas o que for 

diferente. 

Todos concordaram a se manifestar apenas quando surgir uma nova característica. 

Sra. Tavane informa os e-mails para envio das sugestões 

licitações.csc@planejamento.mg.gov.br e gustavo.caldeira@planejamento.mg.gov.br e 

informa que o prazo de envio será até 15/07/2015 às 17 horas. Informou ainda que será 

disponibilizada a gravação com todas as considerações até 17/07/2015. 

Sr. Álvaro sugeriu disponibilizar, aos participantes, o Termo de Referência com as 

alterações realizadas, resultado da Consulta Pública, antes da publicação do edital. 

Sr. Wesley da SEPLAG aceitou a sugestão e pediu para reduzir o prazo para o envio das 

considerações até dia 13/07/2015 (segunda-feira). Informou que até dia 15/07/2015 

(quarta-feira) terá um parecer com o resultado das considerações, que será 

disponibilizado para as empresas participantes. Ainda assim, receberá sugestões e 

considerações sobre esse novo Termo de Referência já alterado até 17/07/2015 (sexta-

feira).  

Sr. Daniel da SEPLAG iniciou a leitura dos itens do LOTE 2, perguntando se alguém 

tem alguma consideração a acrescentar.  

Item 1 ao 9 – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 2 – Desempenho – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 3 – Memória RAM – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 4 – Placa Mãe – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 5 – BIOS – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 6 – Vídeo – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 7 – Áudio – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 8 – Interfaces – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 9 – Disco Rígido 

mailto:licitações.csc@planejamento.mg.gov.br
mailto:gustavo.caldeira@planejamento.mg.gov.br
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Sr. Mateus comentou que trabalha com HDs com essa tecnologia hibrida, porém havia 

uma versão 2 dessa tecnologia a qual trabalhava com uma área de armazenamento em 

flash menor, geralmente de 2 a 4 GB e com discos tradicionais em 7200 rpm. Com a 

evolução dos discos híbridos, os fabricantes identificaram que o que importava para o 

desempenho e melhor performance desses HDs não era a rotação da parte do disco 

tradicional e sim o volume da área em flash desse disco. Informou alguns comparativos 

que fazem esse balanço entre discos da geração 2, de 2 a 4 GB de flash com 7200 rpm, 

contra discos da terceira geração, com 8 GB de flash com 5400 rpm. Sugeriu que o 

Estado permita que os fabricantes entreguem discos mais atuais, que são constituídos de 

discos tradicionais de 5400 rpm e de 8 GB na parte do disco de estado sólido. Para HDI. 

Ao invés de 4 GB de memória flash, seria 8 GB de memória flash. Ao invés de 7200 

rpm , seria 5400 rpm de rotação. 

Sr. Geraldo e Sr. Cristiano concordaram com as ponderações acima. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 10 – Drive Óptico – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 11 – Gabinete – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 12 – Fonte – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 13 – Teclado – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 14 – Mouse – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 15 – Monitor – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Geraldo sugeriu alterar o item 15.12 ajuste de altura para o padrão internacional de 

10 cm, justificando maior conforto para o usuário. 

Todos os presentes concordaram com essa alteração. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 16 – Software – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 17 – Garantia – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 18 – Entrega – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 19 – Condições Específicas – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Daniel finalizou as considerações do LOTE 02 e iniciou considerações para o LOTE 

03 

Item 1 – Processador – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Ronaldo sugeriu que fique mais claro que os processadores dos ALL-IN-ONE sejam 

desenvolvidos para desktops e que não aceitam processadores de Notebooks, utilizando 

o mesmo princípio do lote 5, item 1.1.  

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens 

Item 2 – Desempenho – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 3 – Memória RAM  

Sr. Ronaldo sugeriu que a memória do item 3.2 seja configurada com 2 pentes de 4 GB 

ao invés de 1 pente de 8 GB, visando uma melhor performance para o usuário final. 

Acrescentou ainda que todos os presentes continuam em condições de participar do 

certame mesmo com essa alteração. 

Sr. Geraldo discordou da sugestão do Ronaldo e pediu para manter 1 pente de 8 GB 

para o item 3.2. Disse que 2 pentes de 4Gb não tem o mesmo custo de 1 pente de 8GB e 

que, caso essa sugestão seja atendida, a LENOVO não irá conseguir disponibilizar o 

equipamento  e não irá participar do Certame. 

Sr. Mateus diz que 2 pentes de 4 GB não tem o mesmo custo de 1 pente de 8 GB. 

Acrescentou que, para o Estado, seria mais vantajoso solicitar o equipamento com 1 
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pente apenas ou deixar livre para que cada participante atenda da forma que melhor 

couber, principalmente porque esse equipamento será disponibilizado com apenas 2 

slots. A intenção é preservar o investimento feito pelo Estado. Se tem apenas 2 Slots e 2 

pentes de memória, qualquer upgrade a ser feito será descartado a memória excedente. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 4 – Placa-mãe 

Sr. Mateus sugeriu, para o Item 4.4. O estado solicita a interface Mini PCI, que possui 

interface M2, que é um tipo de conexão que possibilita a instalação de placas, wireless e 

até mesmo HDs. Ele não disponibiliza Mini PCI. A sugestão é para que seja 

flexibilizado para que não exclua ninguém: Mini PCI Express ou Padrão M2. 

Sr. Geraldo informou, para Item 4.6, que não trabalha com chip TPM. 

Sr. Álvaro explicou que existem 2 tipos de ALL-IN-ONE: um que é baseado em 

notebook e outro que é baseado em desktop. A solicitação da HP para que fosse usado 

processador de desktop é para evitar que o ALL-IN-ONE, baseado em notebook, 

funcione. Os modelos de ALL-IN-ONE são limitados e será muito difícil conseguir 

chegar em um consenso de equipamentos, a não ser que os especificações sejam muito 

genéricas. Ou as especificações serão muito genéricas para que todos participem ou 

então irão indicar para uma única empresa. Devido a essas considerações, entendemos 

que ALL-IN-ONE não é uma oferta interessante. Sugeriu mudar para o TINER, pois 

será uma oferta mais interessante. 

Sr. Ronaldo sugeriu não retirar o TPM, pois atende todas as marcas do segmento 

corporativo. 

Sr. Mateus sugeriu também manter o TPM para que o edital fique condizente. 

Sr. Geraldo disse que não adianta solicitar se não será usado. Acrescentou ainda que, 

caso mantenha, estará excluído do certame. 

Sr. Daniel informou que todas as sugestões serão avaliadas e continuou a leitura dos 

itens. 

Item 5 – Bios – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 6 – Video 

Sr. Ronaldo perguntou se a necessidade de uma porta HDMI se aplica em desktops. 

Disse ainda que não se tem portas analógicas. Somente portas digital. Consegue atender 

com displayport. 

Sr. Mateus sugeriu uma porta VGA ou digital. Manter uma porta. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens 

Item 7 – Áudio – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 8 – Interface 

Sr. Geraldo solicitou, sobre item 8.4, a redução da quantidade de portas, de 6 para 5 

portas, mantendo as considerações do lote 1. 

Item 9 – Disco Rígido – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 10 – Drive Ótico – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 11 – Gabinete – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Geraldo disse, sobre o item 11.4 que não tem sensor de intrusão. Acrescentou ainda 

que não tem o Leitor de Cartão SD do item 11.7 e solicitou sua retirada. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 12 – Fonte 

Sr. Ronaldo sugeriu, visando o padrão de eficiência energética, a solicitação do 

Certificado 80 plus, na linha Gold. 
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Sr. Daniel perguntou se todos concordam. 

Sr. Geraldo não concordou. 

Sr. Álvaro também não concordou. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 13 – Teclado – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 14 – Mouse – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 15 – Monitor 

Sr. Geraldo informou que seu monitor é de 20 polegadas. 

Sr. Álvaro disse que seu monitor é de 21,5 polegadas. 

Sr. Ronaldo sugeriu, visando maior ângulo de visão, o ângulo fosse ampliado para 178 

graus, tanto na horizontal, quanto na vertical. Disse ainda que essa alteração não leva 

apenas para produtos HP. Disse que é uma tecnologia de display que todos os 

fabricantes conseguem oferecer. É apenas para tornar melhor a visualização da imagem 

do display, para casos em que o usuário coloque um segundo monitor. Não é uma 

tecnologia HP. 

Sr. Geraldo pediu para manter. Caso seja alterado, não terá condições para atender. 

Sr. Mateus sugeriu colocar, como mínimo obrigatório, o monitor de 19 polegadas, sendo 

este, o único equipamento que teria para atender com PPB. Informou ainda que, se o 

Estado optar por não manter o monitor com mínimo de 19 polegadas, solicita que seja 

retirado o Certificado PPB, para que possa participar do certame. 

Sr. Ronaldo sugeriu que mantenha 23 polegadas. Disse que tem oferta e que ainda não é 

restritivo. 

Sr. Geraldo afirmou que não tem, no Brasil, monitor de 23 polegadas. 

Sr. Álvaro informou que seu monitor é de 21 polegadas, com PPB. 

Sr. Mateus informou que seu monitor é de 19 polegadas, com PPB. 

Sr. Geraldo acrescenta que, devido a alteração do monitor, deverá também ser reduzido 

a resolução suportada para 1600x900. 

Sr. Mateus concordou com essa alteração. 

Sr. Ronaldo disse que não tem a funcionalidade do item 15.11. Disse ainda que os 

monitores já vêm calibrados. Sugeriu também para incluir ajuste de altura, inclinação. 

Sr. Geraldo disse que não tem essa funcionalidade. 

Sr. Ronaldo disse que, para essa alteração, pode ser atendido através de uma base 

externa. 

Sr. Mateus informa que não vê problemas em incluir essas características que visam 

melhorar a utilização. 

Sr. Geraldo pediu a não inclusão dessa característica para não restringi-lo. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 16 – Software – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 17 – Garantia – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 18 – Entrega – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 19 – Condições Específicas – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Ronaldo pediu para incluir acesso remoto, a nível de hardware, assim como foi 

solicitado nos outros itens, e o recurso para abertura do equipamento, sem a perda da 

garantia. 

Sr. Mateus concordou com a segunda sugestão, mas não concordou com a primeira, por 

retirar sua empresa do certame. 

Sr. Daniel finalizou o Lote 3 e iniciou o Lote 4 com a leitura dos itens. 
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Item 1 – Processador – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Ronaldo sugeriu que o processador não seja soldado na placa mãe, para que não 

tenha oferta com processadores soldados na placa mãe, visando uma melhor 

performance. 

Item 2 – Desempenho – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Mateus disse, sobre item 2.3 que, devido ao seu consumo e utilização de 

processadores de mais baixa voltagem, recomenda que o índice Sysmark seja reduzido 

para 1200 pontos.  

Sr. Daniel acrescentou que esse índice é equivalente ao computador básico. 

Sr. Mateus disse que os computadores básicos trabalham com processadores 

tradicionais, de voltagem tradicional. 

Sr. Álvaro sugeriu mudar o cache, reduzir o consumo de energia. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 3 – Memória RAM 

Sr. Ronaldo sugeriu, para o item 3.2 trabalhar com 2 pentes de 4GB 

Sr. Mateus disse que ocorrerá perda de expansibilidade. Qualquer upgrade, haverá perda 

de pente de memória. 

Sr. Ronaldo sugeriu que, pelo menos suporte 2 pentes, mesmo que não seja configurado. 

Sr. Daniel lembrou do item 1.3 e continuou a leitura dos itens. 

Item 4 – Placa mãe. 

Sr. Mateus comentou item 4.4 para alterar para 1 interface SATA e, pelo volume da 

máquina, cabe somente um disco dentro dela e que com 2 interfaces SATA, não 

consegue atender. 

Sr. Geraldo solicitou a mesma alteração.  

Sr. Álvaro solicita manter 2 interfaces no item 4.4. 

Sr. Geraldo também não consegue atender com 2 interfaces SATA. 

Sr. Ronaldo também não consegue atender com 2 interfaces SATA. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 5 – Bios – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 6 – Vídeo – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Mateus solicita 2 interfaces, sendo, no mínimo uma digital para o item 6.6. 

Todos os participantes concordaram. 

Item 7 – Áudios – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 8 – Interfaces 

Sr. Mateus solicitou, para o item 8.1, a retirada do protocolo DASH. 

Sr. Ronaldo discordou. Sugeriu manter e disse que o DASH é uma suíte bem mais 

ampla e que através do DASH é possível, de fato, acessar a máquina remotamente. 

Disse ainda que os fabricantes têm como fornecer. 

Sr. Mateus reforçou que a DELL não possui esse protocolo, para essa máquina. 

Sr. Geraldo sugeriu retirar o DASH, visto que, acredita que o acesso remoto para essa 

máquina não é utilizado pelo Estado. 

Sr. Renato disse que descaracteriza o equipamento como corporativo e ainda deixa o 

edital com remendos. Algumas máquinas com o DASH, outras sem o DASH. Sugeriu 

manter o padrão corporativo. Disse ainda que a manutenção do DASH não direciona a 

um fabricante somente. 

Sr. Mateus acrescentou que a razão da sugestão de manutenção da HP é que o 

processador da AMD possui o DASH e a intenção deles é entrar com um equipamento 
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da AMD. Acrescentou ainda que o Estado deve avaliar o uso dessa ferramenta. Se for 

utilizar, sugeriu criar um item gerenciamento e colocar uma solução completa, com 

acesso remoto à interface gráfica para que tenha valor de gerenciamento. 

Sr. Daniel disse que irá avaliar a sugestão junto aos órgãos. 

Sr. Ronaldo sugeriu, ainda sobre interfaces, que seja 2 frontais 3.0 e não apenas 1. 

Sr. Mateus solicitou que fosse mantido apenas 1. 

Sr. Geraldo solicitou, sobre o item 8.4, a redução de 06 para 05 portas externas para 

poder participar do certame. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 9 – Disco Rígido – Mesmas  considerações do Lote 01 

Item 10 – Gabinete 

Sr. Álvaro, para o item 10.5, disse que o volume de 1,2 litros é uma caixa de 

14x14x3cm. Sugeriu alteração para máximo de 3.8 litros, com caixa de 22x22x6cm. 

Disse que todos os fabricantes fornecem. 

Sr. Ronaldo sugeriu manter 1,2 litros com a intenção de manter o formato. 

Sr. Álvaro disse que a diferença é apenas o volume do gabinete. Processador é o 

mesmo. 

Sr. Daniel disse que será avaliado junto aos órgãos. 

Sr. Álvaro disse que será enviado foto do equipamento e disse que continuará sendo um 

equipamento muito compacto. 

Sr. Mateus, sobre o item 10.7, disse que não está explícito que o Estado quer a conexão 

no conector VESA. Sugeriu deixar suprimido o padrão VESA, para que a máquina seja 

acoplada atrás do monitor, formando uma solução única. A DELL não recomenda que 

esse equipamento seja fixado em monitores com ajuste de altura e entende que o ajuste 

de altura é fundamental. Se o Estado solicita o ajuste de altura e coloca o equipamento 

atrás do monitor, esse movimento de levantar/abaixar o monitor pode alterar o centro 

gravitacional do monitor, podendo cair e ser danificado. Recomenda-se então que seja 

fixado em monitores que não tem ajuste de altura. Disse ter outra solução que é fixada à 

base do monitor, sendo ainda um equipamento único sem que haja essa movimentação, 

para não haver alteração do centro gravitacional. Acessório que não impeça o ajuste de 

altura do monitor. 

Sr. Álvaro disse não possuir, no item 10.3, o sensor de intrusão. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens. 

Item 11 – Fonte – Sugere as mesmas considerações o ALL-IN-ONE. 

Sr. Mateus enfatizou que o Estado pode ter ganhos significativos reduzindo essa fonte 

para 65W, para o item 11.2. 

Sr. Ronaldo, para o item 11.2, sugeriu manter a potência em 140W.  

Item 13 – Teclado – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 14 – Mouse – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 15 – Monitor 

Sr. Mateus, em relação ao item 15.8, sugeriu que seja alterado para 1000:1. 

Sr. Ronaldo acrescentou, referente às interfaces de vídeo do monitor, item 15.6, que não 

tem necessidade de outra interface compatível com os conectores de saída do subitem 

6.7. 

Sr. Mateus discordou da consideração acima. 

Sr. Daniel explicou que a ideia da outra interface compatível é para utilizar um monitor 

estendido de uma máquina de mesmo modelo. 
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Sr. Mateus sugeriu, para o mesmo item, manter 01 VGA e um segunda porta digital. 

Sr. Ronaldo sugeriu para usar uma interface DVI. 

Sr. Mateus disse que o fornecimento de adaptadores gera complexidade para o Estado. 

Disse que essa interface deve ser sim compatível com o micro. 

Sr. Daniel disse que acredita que será idêntico ao computador básico. 

Sr. Daniel continuou a leitura dos itens 

Item 16 – Software – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 17 – Garantias – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 18 – Entrega – Mesmas considerações do Lote 01 

Item 19 – Condições Específicas – Mesmas considerações do Lote 01 

Sr. Daniel perguntou se alguém tem alguma consideração sobre o lote 4. 

Sr. Ronaldo acrescentou sobre o padrão de gerenciamento, assim como nos outro itens e 

a remoção dos componentes internos, sem a perda da garantia. 

Sr. Daniel finalizou o lote 4 e iniciou a leitura do lote 05 

Sr. Álvaro disse que a diferença do lote 5 com o 6 é muito pequena, sendo basicamente 

o HD SSD, o peso e a duração da bateria. Sugeriu que o Estado reúnam as duas 

especificações de forma que tenham um único equipamento, obtendo uma economia no 

volume. 

Sr. Daniel perguntou se as duas especificações, como contam no TR, tem diferença de 

preço é muito grande. 

Sr. Álvaro respondeu que algumas coisas não consegue atender no Ultra Fino e o peso é 

um pouco acima. Sugeriu colocar interface SSD 256. O peso seria 2,4. Eliminar 

algumas coisas, por exemplo, tratamento anti reflexivo, que não é algo tão solicitado 

hoje. 

Sr. Mateus entende que as especificações são próximas e que a DELL vai atender os 

dois itens com o mesmo equipamento. Disse ainda que pode aumentar o custo do Estado 

ou diminuir a performance do equipamento, se juntar as duas especificações, baseando 

basicamente no acesso USSD. O ponto mais crítico é a presença do disco Estado sólido. 

O disco SSD ainda é um equipamento muito caro. Sugeriu verificar até que ponto terá a 

necessidade de manter os dois itens, diferenciando ou consolidando. Ultrabook é abaixo 

de 1,8kg. 

Sr. Geraldo perguntou se, no item 6.1, o Estado esta querendo dizer que quer uma placa 

gráfica offboard. Sugeriu ainda para especificar se é compartilhada ou não. 

Sr. Daniel respondeu que, no ano passado, foi especificado que poderia ser tanto 

dedicado ou compartilhado e foi resolvido simplificar e aceitar os dois. 

Sr. Mateus sugeriu deixar explícito, podendo ser compartilhado ou não.  

Sr. Álvaro disse que isso é discussão antiga e que eleva o preço do notebook. 

Acrescentou que essa interface exclui a Positivo.  

Sr. Grelado, sobre o item 10.5 diz que está explícito a solicitação do HDMI e que a 

LENOVO não dispõe HDMI, mas tem Displayport. 

Sr. Cristiano disse que HDMI é muito comum no varejo e que a HP também não tem. 

Disse que atendem com Displayport e que a saída VGA é uma interface mais 

profissional. 

Sr. Mateus solicitou a retirada do driver ótico, pois seus equipamentos não possuem 

esse drive de cd. Acrescentou ainda que será uma tendência. Disse ter informações de 

radio peão que todos os fabricantes não terão drive ótico na sua linha. 
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Sr. Daniel perguntou sobre como seriam as mídias fornecidas, se não existisse o drive 

ótico. 

Sr. Mateus respondeu que seriam em formato de mídia mesmo que o Estado podem 

utilizar um servidor para colocar via FTP ou então utilizar um drive externo ou desktop. 

Acrescentou ainda que, se for mantido, a DELL está fora do certame. 

Sr. Cristiano acrescentou que, em linhas de equipamentos que o peso é fundamental, a 

HP aboliu o drive. Nas outras, que não requer mobilidade, mantiveram. Aboliu nas 

linhas de Ultrabook. A partir de 1.8 para cima, tem unidade ótica. 

Sr. Álvaro sugeriu retirar o breackpoint pois não é utilizado. Sugeriu, para o item 15.3, 

reduzir o peso para 2,4 pensando na união das especificações. 

Sr. Mateus disse que gostaria de propor o serviço contra danos acidentais, no caso de 

cair, deixar cair líquidos no equipamento. Disse que este tipo de dano estaria coberto um 

evento no ano. 

Sr. Daniel perguntou se ele sabe estimar o custo. 

Sr. Mateus respondeu que, para 3 anos, custa R$169,00. Para 4 anos, deve estar em 

torno de R$210,00 na DELL. 

Sr. Álvaro disse que nos ultimo 3 anos que tem fornecido Notebooks para o Estado, 

houve apenas 1 caso de tela quebrada e nenhum de líquidos. 

Sr. Daniel perguntou sobre o tipo de garantia de equipamentos ser balcão ou onsite. 

Sr. Álvaro respondeu que é onsite e que balcão reduz o custo de levar ou mandar o 

técnico. Sugeriu ainda que inclua imagens para o Linux para todos os equipamentos e 

que, principalmente a Educação utiliza, em desktop pelo menos. 

Sr. Mateus sugeriu um serviço de marcação a laser na parte frontal, para padronizar e 

agregar segurança. Também a marca do Estado, com custo não muito grande, de 

aproximadamente R$10,00 por notebook. 

Sr. Álvaro disse que esse serviço encarece e o brasão já vem na BIOS, que é uma forma 

de identificar o notebook. Disse ainda que estampar no equipamento é caro, aumenta o 

volume, deve ser especifico para um projeto e ainda não se sabe a quantidades que será 

solicitada. É um dificultador na Positivo. Acrescentou que o brasão na BIOS deveria ser 

obrigatório. 

Sr. Ronaldo sugeriu uma solução de detectar quedas, com o chassi apropriado para 

amortecer HD contra quedas e movimentos bruscos. É um recurso no qual afasta o 

cabeçote do disco, em caso de quedas, através de um sensor que detecta esse movimento 

pelo acelerômetro. É uma tecnologia que todos oferecem. 

Sr. Geraldo disse que a placa mãe desabilita na hora. 

Sr. Álvaro disse que atualmente não se perde mais dados do HD. 

Sr. Mateus sugeriu, para o item 5.3, que o tamanho da polegada fosse alterada para 12,5 

para conseguir entregar um equipamento mais portátil. 

Sr. Álvaro disse que se cortar o tratamento de tela anti reflexiva estará excluído do 

processo.  

Sr. Mateus disse que é uma característica essencial para o mundo coorporativo e que 

gera um conforto para o usuário. 

Sr. Ronaldo sugeriu, para o item 10.1, exigir no mínimo 3 interfaces USB 3.0 ao invés 

de no mínimo 2 interfaces 3.0. 

Sr. Mateus continuou recomendando o uso das descktation.  

Sr. Ronaldo disse, para o item 10.5, alterar para 1 interface VGA e uma digital, pois 

deseja excluir o adaptador.  
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Sr. Mateus disse, para o item 10.5, que, devido ao formato reduzido do equipamento, 

gostaríamos que fosse solicitada as duas interfaces sendo pelo menos uma, HDMI ou 

VGA. 

Sr. Álvaro sugeriu retirar o blackpoint e retirar o item 12.3. Acrescentou que não teve 

nenhum caso registrado sobre casos de derramamento de líquidos. Sugeriu ainda, 

34x30, 5 acima, de 13 polegadas, em função do tamanho da tela e peso acima de 2,4kg. 

Sr. Ronaldo sugeriu que a dimensão e a altura seja 2,1 neste patamar de Ultrafino. Disse 

ainda, sobre o gabinete, para solicitar um chassi reforçado, com carbono magnésio ou 

titânio, homologado pela padrão 810g ou similar, afim de garantir resistência. 

Acrescentou, para o item 15.3, que seja solicitado uma bateria íon lítio, fazendo mensão 

a carga de no mínimo 50W. 

Sr. Mateus disse que é a favor de manter o benchmark, pois cada fabricante é capaz de 

atender com sua tecnologia. 

Sr. Cristiano desconhece o teste de bateria que chega a 6 horas de autonomia.  

Sr. Ronaldo, sobre Garantia, não menciona a vigência da bateria. Sugeriu especificar a 

garantia para bateria. 

Sr. Álvaro sugeriu garantia de no máximo 12 meses, lembrando que, com o uso, ela vai 

perdendo a vida útil. 

Sr. Ronaldo sugeriu o padrão de um ano, 300 cargas. Acrescentou que existe baterias, 

no mercado, que têm o triplo deste ciclo e que garante uma vigência de ate três anos. 

Sr. Daniel perguntou se 3 anos é um padrão de mercado. 

Sr. Álvaro respondeu que não é um padrão de mercado, e sim 12 meses. 

Sr. Cristiano disse que os usuários, de maneira geral, não tem uma disciplina para cuidar 

da bateria e ela terá um desgaste maior, sendo necessária a sua troca/compra. 

Sr. Ronaldo sugeriu que fosse exigido o gerenciamento de hardware também para o 

Ultrafino. 

Lote 7 

Sr. Geraldo disse que, no processador, item 1.4, para a Lenovo participar, tem que ser 

exigido V2 não tenho V3. No mínimo no ano de 2013. 

Sr. Ronaldo disse, para o item 2.1, DDR4 será usada carga mais pesada. 

Sr. Geraldo sugeriu manter DDR3. 

Sr. Mateus disse que a DELL mantem suporte no mercado para as duas tecnologias. 

Acrescentou que considera que DDR4 ainda não é uma realidade de usuários. Sugeriu a 

DD3, ate mesmo para uma economia para o Estado. 

Sr. Elizete disse que, no ano passado (2014), a HP e a DRIVE A vendeu lotes do pregão 

e a adesão deste lote foi baixíssima. Sugeriu que seja revisto, com os órgãos, a 

especificação toda num geral, pois a reclamação dos órgãos é no preço, visto que a 

especificação esta ficando super estimada, sendo acima do que eles esperam. Eles 

esperam um Workstation com preço melhor, senão, vai acontecer o pregão e os órgãos 

não irão comprar. 

Sr. Mateus sugeriu, para o item 2.2, deixar explicito, na capacidade da memoria, 32 

gigas com ECC, que é padrão de Workstation, apenas para formalidade. Sugeriu 

analisar, com os órgãos, qual será o seu uso para esse tipo de equipamento, informar 

quais são esses softwares para que as empresas possam ajuda-los a entender a 

necessidade, se seria necessária alguma certificação para esse equipamento, se o 

equipamento será compatível com o software utilizado. 
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Sr. Ronaldo, para o item 5, sugeriu realizar alguns ajustes, a fim de caracterizar uma 

placa da serie profissional, como deixar passar barramento express, versão 3, passar de 

1GB para 4GB de memoria, suportar uma memoria 4k e a taxa de transferência de 

memoria 96 gigabytes por segundo, placa homologada pelo fabricante.  

Sr. Geraldo disse que essas inclusões expressam aumento de custo das máquinas. 

Sr. Daniel disse que será verificado junto aos órgãos, pois não é interessante uma ata 

que não execute.  

Sr. Mateus solicitou, para o item 7.3, 2 interfaces SATA 3 e 2. 

Sr. Geraldo disse que suas as máquinas têm 3 SATAS 6g, mais de 3 conectores. 

Acrescentou que não tem 4 portas SATA 3.0. Disse que tem apenas 3. 

Sr. Ronaldo disse que a sugestão da HP é 4 interfaces 3.0 e uma livre. 

Sr. Daniel perguntou se 6 SATAS portas no total, todos conseguem atender.  

Sr. Mateus respondeu que sim, mas a placa vai encarecer. 

Sr. Ronaldo, disse que, para o item 11.3, não faz sentido. Sugeriu retirar, pois temos 

Workstation que podem ser abertos sem utilização de parafusos. 

Sr. Mateus sugeriu que seja estipulado máximo de fonte, para que não recebam 

equipamentos com fontes absurdas. Sugeriu valor de referencia 370W como máximo. 

Sr. Ronaldo sugeriu 700W. Sugeriu ainda solicitar o certificado 80Plus na categoria 

GOLD, com licença energética de 85% de utilização da fonte. 

Sr. Mateus disse que não concorda com essa licença e que, se for colocar, sugeriu a 

Silver. Caso contrário, será excluído do certame. Acrescentou ainda que o monitor é um 

equipamento mais performático que se solicita onde há maior sensibilidade entre 

informação que sai da placa gráfica e a informação que e exibida no monitor. Sugeriu 

elevar 170 ou 178 para cada um, para que seja fornecido um equipamento condizente 

com o uso. 

Sr. Geraldo disse que, diferentemente dos outros monitores, não observou ajustes de 

altura, sendo isto obrigatório, por questão de ergonomia, de 10 cm. 

Sr. Ronaldo sugeriu, sobre interfaces do monitor, que possua no mínimo 3 interfaces, 

sendo VGA, Displeyport e VGI. 

Sr. Mateus disse que, em contato com a equipe da Intel, eles solicitaram, nos lotes 8 e 9, 

a utilização de um benchmark para posicionamento do processador. 

Sr. Álvaro sugeriu, para os Tablets, 32GB ao invés de 64GB, câmera traseira de 2 

megapixels, câmera frontal VGA 5.1 traseira de 2.0 megapixels. No Tablet Windows, 

sugeriu trocar as mesmas coisas. 

Sr. Mateus sugeriu, para o Tablet Windows, 64 gigas para aplicações. 

Sr. Ronaldo disse que a memoria pode passar para 4 gigas, pois não está falando de 

mobile e sim Windows 8 Professional. 

Sr. Mateus sugeriu, para o item 2.2, lote 9, que seja expandido para 64 gigas. 

Sr. Ronaldo sugeriu 4 gigas de memoria e 64 de armazenamento para o mesmo item. 

Sr. Cristiano disse que as experiências que tem com clientes de Tablets de 2 gigas de 

memoria RAM é que, nas primeiras atualizações, que vão acontecendo naturalmente, do 

sistema operacional, a maquina não suporta. Acrescentou que, somente o Windows 

iniciado já consome essas memorias.  

Sr. Mateus sugeriu o máximo de 11 polegadas, para que não recebam nada usual. Sr. 

Ronaldo sugeriu, para o item 4.1, 4G. 

Sr. Daniel disse que o Estado tem tecnologia de 3G de telefonia, mas futuramente pode-

se verificar. 
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Sr. Ronaldo disse, para o item 4.4 que não possui essa porta USB 2,0. Possui os 

acessórios. Câmera traseira 8 mega, com flash Full HD 1.080 p. A bateria da HP possui  

uma carga de 4.200 amperes. Entretanto, o fabricante garante uma utilização de ate 10 

horas. 

Sr. Mateus sugeriu solicitar que a versão seja PRÓ, para que haja integração total e 

também seja compatível com Windows 10. 

Sr. Cristiano disse que o lançamento de um sistema operacional existe um tempo grande 

e que é um risco desnecessário. Tem tempo de maturação do sistema.  

Sr. Ronaldo disse, para o item 7.3, lote 9, que seus equipamento têm o padrão militar 

internacional, é mais resistente e que não vê a necessidade de exigir capa. Sugeriu 

especificar se o equipamento possuir essas características, seja dispensada a capa e 

película. Há uma declaração do fabricante informando sobre a qualidade e pode-se citar 

a norma. A tela é o Gorila Agless, versão 3, tela anti risco. 

Sr. Mateus sugeriu uma garantia de, no mínimo, 36 meses. 

Sr. Daniel perguntou se o técnico consegue fazer troca de peças onsite. 

Sr. Mateus respondeu que sim.  

Sr. Ronaldo sugeriu exigir chip TPM no tablet, versão 1,2 que pode criptografar. 

Sugeriu, também, a inserção de certificação de pelo menos Energistar e Epati categoria 

Gold. 

Sr. Álvaro disse que Energistar impede fabricantes nacionais.  

Sr. Cristiano disse que tablets são produtos importados e que essa questão das imagens 

pode ser um complicador para HP. Disse que não tem essa tramitação na fabrica e que o 

equipamento já vem pronto. 

Sr. Islan perguntou, sobre entrega das amostras, se esse prazo é definido com pregoeiro 

no momento do pregão. 

Sr. Daniel respondeu que o prazo é de 10 dias para amostras. 

Sr. Mateus sugeriu que as amostras fossem analisadas antes do edital, pois passariam 

equipamentos no padrão. Acredita que seria mais válido. 

 

A Sra. Tavane sugeriu que demais dúvidas poderiam ser enviadas pelo e-mail 

licitacoes.csc@planejamento.mg.gov.br e gustavo.caldeira@planejamento.mg.gov.br 

até a próxima segunda-feira, dia 13/07/2015 e que posteriormente disponibilizaria a ata 

no portal de compras e no site da SEPLAG com todos os questionamentos. Nada mais a 

se tratar a Sra. Tavane deu por encerrada a consulta pública às 17:40, Tavane Francisca 

Fernandes das Chagas, Gustavo Martins Ramires Caldeira e Bárbara Moreira Dalfior 

Aguilar secretariamos e registramos a presente Ata. 
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