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Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br> 1 de dezembro de 2021 19:59
Para: "licitacaofranciscosamg@gmail.com" <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 –
Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente,
à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir: 

No anexo 01, ITEM 01, está sendo solicitado: 
1) "Computador portátil: Notebook, que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador de frequência
mínima de 3.6 GHz e 4 núcleos, cache de 6 MB. Nº de threads: 4; TDP: 65 W; ou superior." 
2) "memória RAM de 4 (quatro) Gigabytes, DDR4 2666 MHz ou superior em 02 (dois) módulos idênticos de 2 (dois)
Gigabytes cada;" 
3) "Deverá conter alto-falantes com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W)." 
4) "Bateria recarregável de Lítio com no mínimo 6 células;" 
Tendo em vista que processadores atuais de 04 núcleos possuem uma frequência mínima menor que o solicitado no TR
e que não existe módulo de memória 2GB DDR4. 
Para aumentar o número de ofertas, reduzindo o custo de aquisição, sem trazer qualquer prejuízo para a utilização do
equipamento, entendemos que serão aceitos notebooks com: 
1) Processador Intel Core i5 de 04 núcleos de 10ª ou 11ª geração. 
2) Memória RAM DDR 4GB ou superior 
3) Sistema de som compatível com DolbyAudio. Exemplo: MaxxPro e Surround 
4) Bateria de no mínimo 03 células e 42Wh 
Nosso entendimento está correto? 
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INFORMATICA FRANCISCO SÁ <informaticafranciscosa@gmail.com> 6 de dezembro de 2021 16:25
Para: Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

Boa tarde.

Com relação aos questionamentos enviados:

1) O processador seria no mínimo um Core i3-10100F de 10ª geração, Ryzen 3 3200g, ou superior, dessa forma pode sim ser
"Processador Intel Core i5 de 04 núcleos de 10ª ou 11ª geração", sem nenhum problema.

2) Com relação à memória, trata-se de um erro cometido ao descrever o item, não nos atentamos a esse fato, realmente não
existem memórias de 2GB DDR4. No caso seriam 4GB DDR4 em apenas um módulo (ou superior).

3) Sim. A tecnologia Dolby Digital é comumente conhecida como som surround 5.1 .

4) Como esclarecido em dúvida anterior, pode-se desconsiderar "...com no mínimo 6 células;" e considerar-se "...no mínimo 03
células" podendo ser de 42Wh (ou superior)

Sabrina Veloso dos Santos - Chefe de Informática da Prefeitura Municipal de Francisco Sá,
decreto 3.675/21. 
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