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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Enviado em: quinta-feira, 1 de agosto de 2019 10:42

Para: 'henrique@viph.com.br'; ti@ilhota.sc.gov.br

Assunto: RES: ENC: Questionamento edital 46/2019 threads

Bom dia! 
 
Segue abaixo resposta do TI. 
 

Bom dia, tudo certo? 

Questionamento 1: O seu entendimento está correto, dessa vez não estamos exigindo que seja 
hz reais, dessa forma o turbo clock está suprindo as necessidades. 

Questionamento 2: Sim, será aceito Leitor/Gravador externo. 

Questionamento 3: Sim, está correto, como no último pregão vamos exigir equipamentos com bateria 
de autonomia de no mínimo 6 horas. 

Pelo motivo de outras empresas também estarem tendo dúvidas com relação à estas especificações, 
faremos uma atualização para que fique mais compreensível! 

Estou disponível para eventuais dúvidas. 

Att, 

--  

 

 
E estará sendo publicado uma errata. 
 
Att. Francineie Pereira. 
Pregoeira Oficial 
 

De: TI - Prefeitura de Ilhota <ti@ilhota.sc.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2019 08:23 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Re: ENC: Questionamento edital 46/2019 threads 
 

Em 2019-07-31 16:49, licitacao3@ilhota.sc.gov.br escreveu: 

Boa tarde! 
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Estou encaminhando seu e-mail ao T.I. 

  

Att. Francineide Pereira 

Pregoeira Oficial 

  

  

De: Henrique Mattos <henrique@viph.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2019 16:47 
Para: Departamento de Licitação - Ilhota <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> 
Assunto: Questionamento edital 46/2019 threads 

  

Boa tarde, 

A empresa VIPH IT, vem por meio deste solicitar esclarecimento para o pregão presencial 46/2019, 
conforme segue: 

Questionamento 1: 

No anexo I, termo de referencia é solicitado: 

"PROCESSADOR NO MÍNIMO 2.7 GHz - com 02 NÚCLEOS e 4 MB DE CACHE" 

Para este item pretendo ofertar o processador Intel I3-8130U que possui, 2.2 GHz, turbo clock de 3.4 
Ghz, 2 Núcleos, 4  threads e cache de 4MB. 

Entendo que a especificação do processador que pretendo oferecer é superior ao que é solicitado. 

Está correto o entendimento? 

Lembrando que este item já foi motivo de discussão e cancelamento do item no pregão 31/2019. 

Caso não seja aceito este modelo de processador, solicito que a equipe de TI informe qual modelo de 
processador da Intel 8º geração será aceito para cotação, uma vez que não são muitos modelos 
disponíveis no mercado. 

  

Questionamento 2 

"UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM" 

Não existe mais notebooks com gravador de DVD embutido ao chassi do equipamento. 

Para atender esta demanda oferta-se junto do equipamento uma unidade de DVD externa com 
conexão USB. 

Entendemos que para suprir esta demanda será aceito a unidade externa de gravação. 
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Está correto nosso entendimento? 

  

Questionamento 3 

 
"ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, MÍNIMO 40WHR, 4 CÉLULAS (IONS DE LÍTIO)" 

Os fabricantes mais tradicionais de mercado de notebooks são Acer, Lenovo e DELL porém 
demonstrarei abaixo que nenhum destes equipamentos possui a bateria exigida no edital. 

O mais prudente neste caso seria informar o tempo que se pretende utilizar o equipamento em 
bateria, em uma média para que todos estes equipamento atendam ao edital, permitindo-se um 
equipamento que de uma autonomia de 6 horas na bateria todos conseguiriam atender ao edital. 

Entendemos desta forma para que haja maior concorrencia, será aceito notebook que possua bateria 
com autonomia mínima de 6 horas, comprovadas por catalogo do fabricante. 

Está correto o entendimento? 

Acer série A315 
• Bateria de 3 células (Li-Íon) -37 Wh, 4810 mAh, 7.7 

https://br-store.acer.com/p/391/notebook-acer-aspire-3-a315-53-365q-intel-core-i3-8130u-4gb-ram-
1tb-tela-de-156-hd-linux-endles 

Lenovo série B330 

• Bateria de 2 células - 20 Wh 

https://www.lenovo.com/br/pt/laptops/lenovo/serie-b/Lenovo-B330-15IKBR/p/88LG80B1147 

DELL série Inspiron 15 

• Bateria de 3 células e 42Wh (integrada) 

https://www.dell.com/pt-br/shop/notebooks-dell/novo-notebook-inspiron-15-5000/spd/inspiron-15-
5584-laptop 

--  

 

Bom dia, tudo certo? 

Questionamento 1: O seu entendimento está correto, dessa vez não estamos exigindo que seja 
hz reais, dessa forma o turbo clock está suprindo as necessidades. 

Questionamento 2: Sim, será aceito Leitor/Gravador externo. 
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Questionamento 3: Sim, está correto, como no último pregão vamos exigir equipamentos com bateria 
de autonomia de no mínimo 6 horas. 

Pelo motivo de outras empresas também estarem tendo dúvidas com relação à estas especificações, 
faremos uma atualização para que fique mais compreensível! 

Estou disponível para eventuais dúvidas. 

Att, 

--  

 


