
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00027.2020 

ESCLARECIMENTO - STORBACK TECNOLOGIA 

Questionamentos: 

 

1) referente ao ITEM I - REQUISIÇAO 3000217275 

 

a - É solicitado para esse item um processador Intel Core I5-8400 de 8a. geração, nosso 

equipamento utiliza os mais recentes processadores no mercado, entendemos que será aceito 

o processador I5-10400T de 10a. geração. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL: Sim. 

 

b- É solicitado porta VGA, uma conexão de monitor antiga, hoje temos novas tecnologias com 

maior performance. Entendemos que serão aceitos a conexão DP em substituição ao VGA. 

Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL: Sim. 

 

c - Nesse equipamento é solicitado porta PS/2, sendo que essa conexão não é mais utilizada, 

sendo substituída pela pelas portas USB´s. Entendemos que será aceitos portas USB´s em 

substituição a porta PS/2. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL: Sim. 

 

 
2) referente ao ITEM II - REQUISIÇAO 3000218918 

 

a - É solicitado uma  unidade de disco rígido de 512GB SSD M2, com rotação de no mínimo 

5400RPM;". Para os discos SSD não temos rotação de 5400, isso é somente utilizado em 

discos mecânicos. Entendemos que serão aceitos discos SSD m2 somente? 

 

RESPOSTA CEPEL:  Discos SSD (SATA ou M2) atendem aos requisitos do CEPEL. 

 

b - É solicitado  Bateria de 42w no mínimo. Nosso equipamento suporta um Bateria de menor 

carga, sendo de 40W. Entendemos que serão aceitos Baterias de 40W. Está correto nosso 

entendimento?     

 

RESPOSTA CEPEL: Baterias de 40W atendem aos requisitos do CEPEL. 

 

c- É solicitado no item 1.3- Processador 



 

 
 

  Atingir índice de, no mínimo, 11.040 pontos para o desempenho,tendo como referência a 

base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

  Informamos que não temos Notebook com a configuração solicitada que consiga atingir essa 

pontuação. Esse valor é utilizado para os processadores de DESKTOPS e não Notebooks. 

Nosso equipamento tem a pontuação de aproximadamente 6000 pontos utilizando o 

processador na configuração solicitada. Entendemos que serão aceitos esses valores para os 

processadores. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL: Processamentos com índice de no mínimo 6000 pontos na base de dados 

Passmark,  (aquisição de notebooks), atendem aos requisitos do CEPEL. 

 
 
3) referente ao  ITEM III - REQUISIÇAO 3000219107 

 

a - Para o item 01 (Microcomputador completo) é solicitado a dimensão do equipamento de (A 

x L x C) 3,4 x 18,3 x 17,9 cm. Nosso equipamento possui uma dimensão diferente porém 

tambem pode ser acoplado na parte de trás do monitor com as seguintes dimensões:  (A x L x 

C) 3,6 x 18,2 x 17,8 cm, uma diferença de milímetros. Entendemos que serão aceitos essa 

dimensão para o equipamento solicitado. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL:  Na especificação, solicita-se gabinete que seja acoplado atrás do monitor ou que 

seja modelo All in One. Portanto atende aos requisitos do CEPEL. 

 

b - É solicitado no item 1.8 Monitor de 21,5 polegadas e que possua câmera integrada. Nosso 

equipamento que suporta essa câmera integrada é de 24" . Entendemos que será aceito esse 

monitor de 24". Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL:  O monitor de 24" informado atende aos requisitos do CEPEL, desde que possua 

a câmera integrada. 

 

c -  Para o Item 2 Notebook  é solicitado  Bateria de 45w no mínimo. Nosso equipamento 

suporta um Bateria de menor carga, sendo de 40W. Entendemos que serão aceitos Baterias de 

40W. Está correto nosso entendimento?  

 

RESPOSTA CEPEL: Baterias de 40W atendem aos requisitos do CEPEL. 

 

d - para o Item 2 Notebook  Atingir índice de, no mínimo, 11.040 pontos para o 

desempenho,tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 



 

 
 

  Informamos que não temos Notebook com a configuração solicitada que consiga atingir essa 

pontuação. Esse valor é utilizado para os processadores de DESKTOPS e não Notebooks. 

Nosso equipamento tem a pontuação de aproximadamente 6000 pontos utilizando o 

processador na configuração solicitada. Entendemos que serão aceitos esses valores para os 

processadores. Está correto nosso entendimento?  

 

RESPOSTA CEPEL: Processamentos com índice de no mínimo 6000 pontos na base de dados 

Passmark,  (aquisição de notebooks), atendem aos requisitos do CEPEL. 

  

e - Para o Item 2 Notebook  -  É solicitado uma  unidade de disco rígido de 500 GB SSD M2, 

com rotação de no mínimo 5400RPM;". Para os discos SSD não temos rotação de 5400, isso é 

somente utilizado em discos mecânicos. Entendemos que serão aceitos discos SSD m2 

somente? 

 

RESPOSTA CEPEL:  Discos SSD (SATA ou M2) atendem aos requisitos do CEPEL. 

 

 
4) referente ITEM IV - REQUISIÇAO 3000220003 

 

a - Não é especificado a geração do processador que é solicitado, peço que seja revisto esse 

item e informar o processador requerido.? 

 

RESPOSTA CEPEL: Considerar a geração mais atual do referido processador. 

 
 
5) referente ao ITEM V - REQUISIÇAO 3000220358 

 

a - é solicitado  Bateria de 45w no mínimo. Nosso equipamento suporta um Bateria de menor 

carga, sendo de 40W. Entendemos que serão aceitos Baterias de 40W. Está correto nosso 

entendimento?   

 

RESPOSTA CEPEL: Será aceita bateria de 40 W. 

 

b -  Atingir índice de, no mínimo, 11.040 pontos para o desempenho,tendo como referência a 

base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

  Informamos que não temos Notebook com a configuração solicitada que consiga atingir essa 

pontuação. Esse valor é utilizado para os processadores de DESKTOPS e não Notebooks. 

Nosso equipamento tem a pontuação de aproximadamente 6000 pontos utilizando o 

processador na configuração solicitada. Entendemos que serão aceitos esses valores para os 

processadores. Está correto nosso entendimento?  



 

 
 

 

RESPOSTA CEPEL: Pode ser fornecido pontuação de aproximadamente 6000, contanto que seja, no 

mínimo, processador I5 de 10° geração. 

 

c - É solicitado uma  unidade de disco rígido de 500 GB SSD M2, com rotação de no mínimo 

5400RPM;". Para os discos SSD não temos rotação de 5400, isso é somente utilizado em 

discos mecânicos. Entendemos que serão aceitos discos SSD m2 somente? 

 

RESPOSTA CEPEL: Pode ser fornecido disco SSD M2, 500 GB ou 1 TB. 

 
 
6) referente ao ITEM VI - REQUISIÇAO 3000220367 

  

a - é solicitado  Bateria de 45w no mínimo. Nosso equipamento suporta uma Bateria de menor 

carga, sendo de 40W. Entendemos que serão aceitos Baterias de 40W. Está correto nosso 

entendimento?   

 

RESPOSTA CEPEL: Embora seja uma potência menor, o que dará menos horas de autonomia, atende; 

desde que proporcione no mínimo 10h de autonomia. 

 

b -  Nesse equipamento é solicitado as seguintes portas:  "Portas: 2x USB 3.1 Gen 1 (one 

Always On) | 2x USB 3.1 Type-C Gen 1 (com função de PD e DP)". Entendemos que serão 

aceitos as seguintes portas em substituição as solicitadas: 1x USB 3.2 de 1ª geração com 

PowerShare + 1x USB Type C™ 3.2 de 2ª geração com Power Delivery e DisplayPort + 1x 10. 

USB 3.2 de 1ª geração. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL: Sim. 

 

c - É solicitado "Leitor do cartão microSD" , nosso equipamento aceita "Leitor de uSD" . 

Entendemos que será aceito esse tecnologia na leitura de cartões. Está correto nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA CEPEL: Sim. 

 
 
 
Gustavo Ferreira Muniz Pinto 
Pregoeiro 
Departamento de Logística e Operações - DLO 

 
 
  

 


