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Questionamento 03 - É solicitado no edital no termo de referência no subitem INTERFACES - item 01 - "7.9. Teclado padrão ABNT-2 com
pelo menos 101 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, retro iluminado e teclado numérico à direita;". Prezados, gostaria
de informar que cada fabricante de equipamento define uma estratégia para seus equipamentos, com isso existe pequenas diferenças de
um para o outro, sendo que se não houver uma certa flexibilidade somente equipamentos daquele fabricante vai atender o solicitado no
edital, o que é benéfico para o órgão, visto que a competividade não será ampla. Entendemos que a finalidade do notebook é ser uma
máquina compacta e portátil, com isto eles possuem limitações visto que é um dispositivo compacto, e devido a isto os notebooks
costumam não ter o teclado número lateral, visto que existe os números na parte superior do teclado e realizam igualmente as funções
do teclado lateral. Tendo decorrido os motivos entendemos que ao fornecermos um notebook sem o teclado número lateral, estaremos
atendendo o edital em sua totalidade. Estamos certos no nosso entendimento? Questionamento 04 - É solicitado no edital no termo de
referência no subitem UNIDADE DE DISCO RÍGIDO - item 01 - "8.2. Possuir unidade de expansão de armazenamento do tipo M.2 NVMe
ou SATA 6 para SSD do tipo 2.5 polegadas.;". Prezados, gostaria de informar que cada fabricante de equipamento define uma estratégia
para seus equipamentos, com isso existe pequenas diferenças de um para o outro, sendo que se não houver uma certa flexibilidade
somente equipamentos daquele fabricante vai atender o solicitado no edital, o que é benéfico para o órgão, visto que a competividade
não será ampla. Entendemos que a finalidade do notebook é ser uma máquina compacta e portátil, com isto eles possuem limitações
visto que é um dispositivo compacto, com isto os dispositivos não dispõem de slots livres para expansão. Sendo assim entendemos que
ao ofertarmos o notebook com a unidade de SSD 256 GB como solicitado no item 8.1, estaremos atendendo o edital em sua totalidade.
Estamos certos no nosso entendimento? Questionamento 05 - É solicitado no edital no termo de referência no subitem ACESSÓRIOS A
SEREM FORNECIDOS - item 01 - "12.1. Mochila para transporte de notebook, de poliéster balístico, zipado, resistente à água, à prova de
choque, forro de espuma, enchimento EVA, para transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para
tal;" e "12.2. Maleta Executiva com 4 divisórias e 1(uma) Alça, zipado, manga almofadada, bolso frontal com fecho, elementos refletivos,
revestimento de lã 1 divisória acolchoado para o notebook. 1 divisória para celular, carteira, canetas, cartões, baterias. 1 divisória para
pastas de qualquer tamanho, com dois zíperes. 1 divisória para o carregador e baterias extras do notebook. Cabe até 15,6 polegadas."
Prezados, os dizeres acima nos deixou com dúvidas, o que pode gerar uma proposta incorreta e por fim nos desclassificando do certame,
para que isto não ocorra solicitamos esclarecimentos. É solicitado mochila e maleta para transporte, no caso será necessário fornecer os
dois equipamentos de transporte, ou apenas uma das opções? Questionamento 06 - É solicitado no edital no termo de referência no
subitem OUTROS REQUISITOS - item 01 - "15.7. A contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como
memória e SSD, sem perda da garantia;". Prezados, gostaria de informar que cada fabricante de equipamento define uma estratégia para
seus equipamentos, com isso existe pequenas diferenças de um para o outro, sendo que se não houver uma certa flexibilidade somente
equipamentos daquele fabricante vai atender o solicitado no edital, o que é benéfico para o órgão, visto que a competividade não será
ampla. Para conhecimento informamos que o padrão seguido para garantias de equipamentos das maiores fabricantes como HP, DELL e
outros é que a manutenção interna dos equipamentos se realizada por terceiros, não sendo fabricante ocasiona na perda da garantia.
Como a proporciona todo o suporte para os equipamentos, entendemos que ao ofertarmos as máquinas com a garantia que não permite
a troca dos equipamentos internos, estaremos atendendo o edital em sua totalidade. Estamos certos no nosso entendimento?
Questionamento 07 - É solicitado no edital no termo de referência no subitem GARANTIA ON SITE - item 01 - "16.1. Os equipamentos
possuem garantia por um período mínimo de 05 (cinco) anos on-site, incluindo garantia contra acidentes (quedas, derramamento de
líquidos, sobrecarga elétrica e tela quebrada);". Prezados, gostaria de informar que cada fabricante de equipamento define uma
estratégia para seus equipamentos, com isso existe pequenas diferenças de um para o outro, sendo que se não houver uma certa
flexibilidade somente equipamentos daquele fabricante vai atender o solicitado no edital, o que é benéfico para o órgão, visto que a
competividade não será ampla. Para conhecimento informamos que o padrão seguido para garantias de equipamentos das maiores
fabricantes como HP, DELL e outros não incluí garantia contra acidentes (quedas, derramamento de líquidos, sobrecarga elétrica e tela
quebrada). Para que o edital não seja restritivo entendemos que ao ofertarmos os equipamentos, sem a garantia para danos acidentais
estaremos atendendo o edital em sua totalidade. Estamos certos no nosso entendimento?
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Questionamento 03 - Resposta: Está correto o entendimento. Questionamento 04 - Resposta: O entendimento está incorreto. Esta
exigência tem por objetivo fazer com que o modelo ofertado já contenha uma Unidade de estado sólido (SSD) interna M.2 do tipo NVMe,
de capacidade de armazenamento de 256GB (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes, com interface tipo M.2 PCle NVMe e uma unidade
interna de expansão de armazenamento do tipo M.2 NVMe ou SATA 6 para SSD do tipo 2.5 polegadas. Questionamento 05 - Resposta:
Será necessário o fornecimento dos dois equipamentos de transporte, conforme solicitado no edital. Questionamento 06 - Resposta: Está
incorreto o entendimento, permanecendo o que está sendo solicitado no edital. Questionamento 07 - Resposta: Está incorreto o
entendimento, permanecendo o que está sendo solicitado no edital.
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