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2 mensagens

Mirian Oliveira <mirian.oliveira@drivea.com.br> 19 de outubro de 2018 20:14
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: Renato Ferreira <renato.ferreira@drivea.com.br>, Nicky Ferreira <nicky.ferreira@drivea.com.br>, Renata Onofre
<renata.onofre@drivea.com.br>, Karen Ramos <karen.ramos@drivea.com.br>

Prezado(a) Pregoeiro(a), boa tarde!
 
 A DRIVE A INFORMATICA LTDA, no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à
honrosa presença de V. Exa. com fulcro na Lei n° 8.666/93, solicitar esclarecimentos em
relação a alguns termos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 080/2018.
 
QUESTIONAMENTO 01
No anexo I do edital, item 4.5 referente ao item 01 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O.
WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) é solicitado:
 
“4.5-Uma Interface/Controladora de vídeo extra, sendo conector VGA ou DVI ou
Displayport, integrado à placa mãe;”
 
O equipamento que estamos ofertando acompanha placa de vídeo integrada ao processador.
Tendo em vista que a placa dedicada apresentaria custo adicional e degradação de
performance, entendemos que, desde que suporte no mínimo 03 monitores simultâneos,
propostas que entreguem placa gráfica compartilhada serão aceitas. Está correto nosso
entendimento?
 
QUESTIONAMENTO 02
No anexo I do edital, item 5.2 referente ao item 01 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O.
WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) é solicitado:
 
“5.2-Possuir Conectores frontais de USB, microfone e áudio;”
 
O equipamento proposto possui 01 (um) conector combo, destinado à entrada de microfone
estéreo ou saída para fone de ouvido. Visando o princípio da competividade e assim ampliar a
participação de mais licitantes e consequentemente a opção de melhor compra ao órgão,
entendemos que serão aceitos combos com microfone e áudio. Está correto nosso
entendimento?
 
QUESTIONAMENTO 03
No anexo I do edital, Item 15.8, referente ao item 01- ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O.
WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) é solicitado:
 
“15.8-Certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma distribuição de Linux kernel; - Valido para todos os itens!”
 
Tendo em vista que os equipamentos de tecnologia atuais, estão passando por um momento
de transição, e os equipamentos precisam ser submetidos a certificação. O processo de
certificação não é um processo rápido e HP ainda não possui equipamento da nova geração
de processadores com certificação Linux.
Visando o princípio da competitividade e assim ampliar a participação de mais licitantes e
consequentemente permitir que o fabricante HP Inc. participe deste processo solicitamos que
seja aceita declaração do fabricante comprovando a compatibilidade solicitada. É correto
nosso entendimento?
 
QUESTIONAMENTO 04
No anexo I do edital, Item 3.1, referente ao item 03 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O.
WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA DESENVOLVIMENTO) é solicitado:
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“3.1-Uma controladora de vídeo gráfica no padrão PCI Express ou integrada ao chipset
ou processador do microcomputador, clock de processamento mínimo de 1150Mhz, que
suporte à resolução de, no mínimo, 1920 x 1080 com profundidade de cores de 32 bits
com taxa de atualização mínima de 75Hz e padrão plug-and-play, compatível com API
DirectX 11 e OpenGL 4.0 ou superiores;”
 
Entendemos que ao entregar equipamentos com uma variação de até 5% no processamento
mínimo de 1150 MHz, atendendo todos os demais requisitos solicitados estaremos atendendo
na íntegra o edital. Está correto nosso entendimento?
 
 
QUESTIONAMENTO 05
No anexo I do edital, Item 7.3, referente ao item 03 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O.
WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA DESENVOLVIMENTO) é solicitado:
 
“7.3-Memória cache buffer de, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Mbytes;”
 
Ao ofertarmos equipamentos com disco rígido de 500GB 7200RPM 3.5, porém com buffer de
16 MB, entendemos que será aceito, uma vez que tal exigência inviabiliza a participação desse
licitante no presente certame por não possuir em seu portfólio componente com tal
característica. Está correto nosso entendimento? 
 
QUESTIONAMENTO 06
No anexo I do edital, Item 9.1.6, referente ao item 03 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O.
WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA DESENVOLVIMENTO) é solicitado:
 
“9.1.6-Conectores de Entrada: 15 Pin DSub (VGA), DVI e DisplayPort;"
 
No intuito de  ampliar a participação de mais licitantes e consequentemente a possibilitar
melhor compra ao órgão, entendemos que serão aceitos adaptadores de DisplayPort para DVI
e que dessa forma estaremos atendendo integralmente o edital. Está correto nosso
entendimento?
 
 
Desde já agradecemos e aguardamos esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
 
Mírian Oliveira 
Assistente de Vendas 
mirian.oliveira@drivea.com.br 
+55 31 2105-0375     
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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 22 de outubro de 2018 09:26
Para: mirian.oliveira@drivea.com.br

Bom dia, segue o julgamento do esclarecimento referente ao PE Nº 080/2018.
 
Atenciosamente,
 
Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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