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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 30/12/2021 13:50:23

DATEN TECNOLOGIA LTDA 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 95/2021 - PM DE PEDREIRA/SP - PID 0004-21 (TELA / PROCESSADOR /
ARMAZENAMENTO) 
 
 
 
Boa tarde! 
 
 
 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, resposta aos questionamentos
abaixo: 
 
 
 
Questionamento 01: Sobre a Tela: “TELA DE 15,6 POLEGADAS” 
 
Notebooks desenvolvidos para o mercado corporativos sempre visam a mobilidade do usuário, priorizando assim, que os
produtos sejam leves e finos, resultando em notebooks com telas de 13 a 14”. Esse formato mais compacto permite que o
usuário utilize o notebook em diversos locais com pouco espaço, como poltrona de aviões, aeroportos, cafés, além de
facilitar o transporte do produto, diferente dos projetos para usuário doméstico com tela de 15,6” e não possuem como
prioridade a mobilidade constante do produto que um usuário corporativo necessita. Sendo assim, no sentido de fornecer
notebooks corporativo entendemos que serão aceitos equipamentos com tela de LED IPS de 14” com resolução nativa
FULLHD de 1920x1080, atendendo as demais exigências do Edital. Está correto nosso entendimento? 
 
 
 
Questionamento 02: Para o Processador do item 01- Notebook é solicitado “Processador: 04 núcleos, 08 threads, com
frequencia de clock real, igual ou superior a 1.8GHZ, cache de 8 MB;” 
 
Com isso pretendemos entregar um Processador que possui 4 núcleos físicos 8 threads 6MB de cache(L2 + L3) e com
frequência clock base de 2.6Ghz chegando em seu modo turbo a 3.8GHz, com o intuito de entregar uma máquina com
desempenho acima do solicitado, entendemos que será aceito processador da série AMD Ryzen 3 5300U não trazendo
prejuízos a esta instituição. Está correto nosso entendimento?  
 
 
 
Questionamento 03: Sobre o Armazenamento: “COM 01 DISCO SSD; DE, NO MINIMO, 256 GB (SSD); PADRAO SATA;
POSSUIR, NO MINIMO, UMA INTERFACE SATA LIVRE; DE NO MINIMO, 256 GB (SSD); PADRAO SATA; PADRAO SSD;
PADRAO SATA”; 
 
A fim de evitar entendimentos dúbios, entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam suporte a uma unidade de
armazenamento tipo SSD M.2, SATA ou PCIe. Está correto nosso entendimento? 
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Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - Política de
Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

 Boa tarde. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento impetrado, informo que encaminhamos para análise do Departamento de
Informática - Infovia, cuja manifestação segue abaixo: 
 
 
 
"Questionamento 01: Sobre a Tela: “TELA DE 15,6 POLEGADAS” Notebooks desenvolvidos para o mercado corporativos
sempre visam a mobilidade do usuário, priorizando assim, que os produtos sejam leves e finos, resultando em notebooks
com telas de 13 a 14”. Esse formato mais compacto permite que o usuário utilize o notebook em diversos locais com pouco
espaço, como poltrona de aviões, aeroportos, cafés, além de facilitar o transporte do produto, diferente dos projetos para
usuário doméstico com tela de 15,6” e não possuem como prioridade a mobilidade constante do produto que um usuário
corporativo necessita. Sendo assim, no sentido de fornecer notebooks corporativo entendemos que serão aceitos
equipamentos com tela de LED IPS de 14” com resolução nativa FULLHD de 1920x1080, atendendo as demais exigências do
Edital. Está correto nosso entendimento? 
 
 
 
RESPOSTA: Não, tamanho minimo aceito 15,6 “, deve se atender o solicitado no edital. 
 
 
 
Questionamento 02: Para o Processador do item 01- Notebook é solicitado “Processador: 04 núcleos, 08 threads, com
frequencia de clock real, igual ou superior a 1.8GHZ, cache de 8 MB;” Com isso pretendemos entregar um Processador que
possui 4 núcleos físicos 8 threads 6MB de cache(L2 + L3) e com frequência clock base de 2.6Ghz chegando em seu modo
turbo a 3.8GHz, com o intuito de entregar uma máquina com desempenho acima do solicitado, entendemos que será aceito
processador da série AMD Ryzen 3 5300U não trazendo prejuízos a esta instituição. Está correto nosso entendimento? 
 
 
 
RESPOSTA: O processador citado pela empresa possuí 6 MB de cache, o minimo solicitado é 8 MB, o prcessador ofertado
deve ter as caracteristicas minimas solicitadas no edital, não serão aceitos com configurações inferiores. 
 
 
 
Questionamento 03: Sobre o Armazenamento: “COM 01 DISCO SSD; DE, NO MINIMO, 256 GB (SSD); PADRAO SATA;
POSSUIR, NO MINIMO, UMA INTERFACE SATA LIVRE; DE NO MINIMO, 256 GB (SSD); PADRAO SATA; PADRAO SSD;
PADRAO SATA”; A fim de evitar entendimentos dúbios, entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam suporte a
uma unidade de armazenamento tipo SSD M.2, SATA ou PCIe. Está correto nosso entendimento? 
 
 
 
RESPOSTA: Não, citamos especificamente que o equipamento deve possuir UM SSD PADRÃO SATA DE NO MINIMO 256GB
mais uma unidade SATA LIVRE. 
 
 
 
Estamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Carlos Henrique Araujo 
 
DIRETOR DE TECNOLOGIA" 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Pregoeira
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