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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO II referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01 - Item 1 – Workstation Móvel 

O edital solicita que o equipamento deverá possuir peso máximo de 4 kg com bateria. Porém, para 

equipamentos do tipo workstation configurados conforme solicitado no termo de referência, o peso se torna 

superior, por possuir configuração avançada e bateria de 97wh para suportar o processamento necessário 

quando não conectado na energia e por um tempo maior. Na maioria dos fabricantes quando utilizado 

baterias de tamanho maior, o peso acaba ficando próximo de 4,5kg. Desta forma questionamos. Será 

aceito fornecimento de estação de trabalho móvel com peso aproximado de 4,5kg? 

 

RESPOSTA 01 – Conforme Edital Retificado, publicado no dia 02/03/2020, sim, será aceito “Peso 

máximo de 4,5kg, com bateria”. 

 

PERGUNTA 02 - Item 1 – Workstation Móvel 

É solicitado o leitor de cartão microSD, sendo aceito placa USB externa do fabricante do dispositivo para 

atingir este item e tecnologia. O equipamento a ser proposto utiliza um slot para cartão SD padrão (SD, 

SDHC e SDXC). Entendemos que este formato atende ao solicitado, nosso entendimento está correto ? 

 

RESPOSTA 02 – Não será aceito. Alternativamente aos 2 discos (SSD 256GB e 1TB HDD) citados 

acima, será aceito, apenas um disco de estado sólido de no mínimo 2.5” e no máximo 3.5” com as 

seguintes características: Serial ATA-III (6.0 GB/S) ou padrão M.2, de no mínimo 1.000 GigaBytes ou 

superior (sem a necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional 

exigido nesta especificação, do tipo estado sólido; Deverá possuir no mínimo 450 MB/s para leitura 

sequencial e 250 MB/s para gravação sequencial comprovado pelo fabricante do equipamento.  

Conforme descrito no TR. 

 

PERGUNTA 03 – Item 2 – Notebook Especial 

É solicitado o leitor de cartão microSD, sendo aceito placa USB externa do fabricante do dispositivo para 

atingir este item e tecnologia. O equipamento a ser proposto utiliza um slot para cartão SD padrão (SD, 

SDHC e SDXC). Entendemos que este formato atende ao solicitado, nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 03 – Sim. Está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 04 – Item 2 – Notebook Especial 

É solicitado que o equipamento deverá possuir armazenamento em disco de estado sólido (SSD) de 256 

GB mais um disco rígido de 1TB, ou alternativamente um SSD de 1TB.  O equipamento a ser ofertado que 
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atende as características do edital possui apenas a opção de disco de 512GB no padrão SSD o que faz 

com que ele tenha maior performance por utilizar apenas disco SSD para armazenamento e rodar as 

aplicações. Desta forma questionamos se será aceito o fornecimento de equipamento com um disco SSD 

512GB ao invés de um SSD de 256GB e um HD de 1TB? 

 

RESPOSTA 04 – Não será aceito. Deverá ser atendido no mínimo 1TB de armazenamento, e que no 

mínimo tenha 256SSD. Então 1TB SSD atende a necessidade, ou alternativamente a soma dos dois. 

 

Curitiba, 05 de março de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


