Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

São Paulo, 04 de julho de 2018.

REF.: Pregão Eletrônico Federal 71/2018 – REGISTRO DE PREÇO para aquisição de
conjuntos de microcomputadores.
Prezados(as) senhores(as).
Em atendimento à consulta formulada por empresas, interessadas em participar da licitação
em epígrafe, segue abaixo o devido esclarecimento:
Conforme escrito:
PERGUNTA 1:
4. Especificações Técnicas
4.4 Memória
8192 MB – SDRAM DDR-4, em 2 (dois) módulos de 4096 Mb, do tipo SDRAM DDR-4 e
velocidade de no mínimo 2400 Mhz ou superior;
Deverá possui expansão de no mínimo 32 GB;
Está sendo solicitado 2 (dois) módulos de 4GB para compor os 8GB de memória. Ocorre que
os desktops mini com gabinetes de até 1,2 litros (conforme exigência do edital), possuem no
máximo 2 (dois) slots de memória. Devido as atualizações tecnológicas, os pentes de 4GB
estão sendo descontinuados e os fabricantes estão produzindo seus equipamentos com
pentes de 8GB. A utilização de 2 (dois) pentes de 4GB, acaba populando todos os slots do
equipamento, dificultando a expansibilidade de memória. Cabe ressaltar, que o edital pede
expansão de memória de no mínimo 32GB. Para expandir a memória por exemplo, para 16GB,
será necessário retirar os 2 (dois) pentes de 4GB e substitui-los por 2 (dois) pentes de 8GB ou
1 (um) pente de 16GB. Porém, se o equipamento vir configurado com 1 (um) pente de 8GB
para atender a solicitação do edital, basta acrescentar mais 1 (um) pente de 8GB para
expandir o equipamento a 16GB de memória. Outro fator é a utilização de 2 (dois) pentes de
memórias iguais para configurar o dual chanel, com a utilização do padrão DDR4 e
processadores de última geração, a configuração dual channel já não influencia tanto na
performance do equipamento, como influenciava para os padrões mais antigos. Logo,
entendemos que se ofertarmos um equipamento configurado com 1 (um) pente de 8GB de
memória, estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso entendimento?”
RESPOSTA 1:
Conforme informado pela Unidade Técnica requisitante, não está correto o entendimento.
Serão aceitos apenas equipamentos com dois módulos de memória de acordo com as
especificações técnicas do edital.

PERGUNTA 2:
4.16 Outros Requisitos:
- Todos os componentes ofertados devem manter o mesmo padrão de cor;

Cada equipamento deverá ser acompanhando de 1 (um) cabo de aço com trava do padrão
“Kensington”.
- Todos os cadeados deverão ser abertos com chaves. Não serão aceitos cadeados baseados
em código;
- Todos os “segredos” deverão ser iguais, podendo ser abertos por qualquer uma das chaves
entregues.
- As chaves disponibilizadas para outros órgãos que venham a aderir a Ata de Registro de
Preço deverão receber “segredo” diferenciado das chaves entregues ao TRE-SP.
Está sendo solicitado um cabo de aço padrão kensington e na sequencia há uma informação
de que todos os cadeados deverão ser abertos com chaves. Deverá ser entregue um cabo de
aço padrão kensington com chaves e um cadeado ou a referência é somente a um cabo
kensington com chaves, não sendo necessário fornecer cadeado?
RESPOSTA 2:
Conforme informado pela unidade Técnica requisitante, deverá ser fornecido um cabo de aço
com trava (cadeado) acoplada, como é o padrão “Kensington”, com fechamento e abertura por
chaves que devem possuir o mesmo “segredo” para todos os cabos com trava (cadeados)
fornecidos.
Portanto, o cadeado a que se refere o texto é a própria trava acoplada ao cabo de aço, não
sendo necessário o fornecimento de outro cadeado diferente do citado.

Atenciosamente
Vânia Cristina Guarnieri
Pregoeira

