
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO PE.EPE.029/2021 – ESCLARECIMENTO Nº 04 

 
 
ITEM 3.2. Especificações técnicas  
  

 PROCESSADOR 
É solicitado 
3.2.5.1. Possuir 2 (dois) slots de memória DDR4, com suporte ao modo “Dual Channel” para o 
barramento de memória; 
  
Questionamento 01 
Para um certame mais competitivo, sem que haja prejuízo técnico ou financeiro ao órgão, 
entendemos que em substituição a um dos slots de memória serão aceitos equipamentos com 
memória soldada, desde que compatível com o modo Dual Channel.  
Está correto nosso entendimento? 
  
Resposta: Sim; é aceitável a substituição de um dos slots de memória por memória soldada, 
resguardada compatibilidade com modo “Dual Channel” e respeitados os itens 3.2.5.2 e 
3.2.5.3. 
 
 

 INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA  
É solicitado 
3.2.10.3. 03 (três) conectores USB tipo A, sendo 2(dois) 3.1 e 1(uma) 2.0 ou superior;  
  
3.2.10.4. 01 (um) conector USB tipo C capaz de transferir dados e carregar o equipamento através 
da conexão de uma dockstation;  
  
Questionamento 02 
  
Entendemos que ao entregarmos um equipamento com um total de 4 (quatro) portas USB, sendo 
elas distribuídas da seguinte forma: 2 (duas) portas USB 3.2 Tipo A (sendo uma energizada), 2 
(duas) portas USB 3.2 Tipo C ou Thundelbolt 4  (com suporte a transferência de dados, entrega de 
energia e DisplayPort), atenderemos ao Edital.  
Está correto nosso entendimento? 
  
Resposta: Não está correto o entendimento. A entrega de um equipamento que não inclua 
simultaneamente 3 conectores USB tipo A e 1 conector USB tipo C, conforme especificado, 
não está de acordo com o disposto no Edital. 
 
 

 MOCHILA PARA TRANSPORTE DO NOTEBOOK  
É solicitado 
3.2.17.8. O material externo da mochila deve ser do tipo impermeável para proteção dos notebooks 
contra chuvas e demais eventos que envolvem líquidos;  
  
Questionamento 03 
Para um certame mais competitivo, contribuindo assim para sua economicidade, sem que haja 
prejuízo técnico ao órgão, entendemos que serão aceitas mochilas resistentes a água e líquidos em 
geral.  
Está correto nosso entendimento? 



  
 
Resposta: Sim, está correto o entendimento. 
 


