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Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

Esclarecimentos - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 109/2021 / PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 054/2021 

Bruno Candioto <bruno@targetinfor.com.br> 26 de novembro de 2021 16:59
Para: licitacaofranciscosamg@gmail.com

Boa tarde prezados,

 

Para o pregão supracitado segue esclarecimentos:

 

 

Dúvida 01:

 

Para o item pede-se:

 

“leitor de cartão: SDXC, SD, SDHC e MMC;”

 

Sabe-se que os leitores de cartões atuais não mais possuem compatibilidade com o modelo de cartão de memória
MMC, por se tratarem de cartões já descontinuados devidos a sua baixa capacidade de armazenamento e
velocidade de transmissão. Tornando-se um modelo de raríssimo uso. Portanto, grandes marcas como Dell, HP,
Lenovo, Acer e Positivo, já não fabricam mais notebooks com possibilidade de ler cartões MMC.

Tendo conhecimento deste caso poderemos ofertar notebooks com capacidades de leitura apenas de cartões SDXC,
SD e SDHC.

 

Esta correto nosso entendimento?

 

 

Dúvida 2:

 

Pede-se também:

 

“Bateria recarregável de Lítio com no mínimo 6 células;”

 

As tecnologias aplicadas nas baterias do notebooks (marcas como Dell, HP, Lenovo, Acer e Positivo) atuais
permitiram aos fabricantes reduzirem a quantidade de células em suas baterias.

Tornando-se um equipamentos com maior autonomia e muito mais leve.

Hoje em dias essa quantidade de células foi subtraída por 03 (três) células.

Portanto poderemos ofertar notebooks que possuam baterias de no mínimo 03 (três) células em sua composição.
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Esta correto nosso entendimento?

 

 

 

Links dos fabricantes:

 

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/scc/sc/laptops

 

https://www.hp.com/br-pt/home.html

 

https://www.lenovo.com/br/pt/

 

https://www.acer.com/ac/pt/BR/content/home

 

 

 

 

 

att

 

 

 

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/scc/sc/laptops
https://www.hp.com/br-pt/home.html
https://www.lenovo.com/br/pt/
https://www.acer.com/ac/pt/BR/content/home


29/11/2021 15:58 Gmail - Esclarecimentos - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 109/2021 / PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇ…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8e4fa16a53&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1717789816554775728&simpl=msg-f%3A1717789… 1/1

Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

Esclarecimentos - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 109/2021 / PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 054/2021 

INFORMATICA FRANCISCO SÁ <informaticafranciscosa@gmail.com> 29 de novembro de 2021 15:53
Para: Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

Boa tarde, avaliando os questionamentos enviados identifiquei que:

Dúvida 01:

Sim, o padrão MMC é mesmo obsoleto e pode ser desconsiderado, passando-se a ser exigência para o leitor de
cartão a compatibilidade apenas com os padrões SDXC, SD, SDHC que já serão suficientes.

Dúvida 02:

Realmente ao pesquisar um pouco mais sobre o assunto identificou-se que as baterias mudaram, e grandes
marcas oferecem notebooks robustos e que garantem desempenho e autonomia com baterias entre 3 e 4 células,
dessa forma, sim, as baterias podem ser alteradas para "bateria recarregável de lítio de no mínimo 03 (três)
células em sua composição" e que garanta alto desempenho e autonomia ao equipamento. 

Sabrina Veloso dos Santos - Chefe de Informática da Prefeitura Municipal de Francisco Sá, decreto
3.675/21.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


