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Nota Técnica 01/2017 

 

Montes Claros, 05/04/2017. 

 

Assunto: Análise de 41 (quarenta e um) equipamentos 

tablets quanto à conformidade com as Especificações 

Técnicas constantes do processo de licitação Shopping N. 

001/2017 do Projeto DGM/FIP/Brasil. 

 

 

I. OBJETIVO 

A presente Nota Técnica tem por objetivo subsidiar o recebimento de 41 

(quarenta e um) tablets, modelo M10-A – marca Multilaser, referente ao 

Shopping N. 001/2017: aquisição de equipamento portátil de informática 

modelo “tablet” e acessórios para utilização das entidades executoras dos 

Subprojetos do DGM/FIP/Brasil. 

 

A análise dos referidos equipamentos foi realizada pelos profissionais da equipe 

de informática do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas com o 

objetivo de verificar se os equipamentos recebidos estão em conformidade 

com as especificações do Shopping N. 001/2017, para que se possa ou não 

atestar Nota Fiscal. 

 

 

II. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VERSUS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
1. Equipamento portátil de informática modelo tablet: 

Item de acordo com o edital; 

 

2. Tamanho da tela 8' a 10': 

Item de acordo com o edital, 10 polegadas; 

 

3. Resolução mínima de tela: 1280x800 px: 

Item de acordo com o edital, 1280x800 px; 

 

4. Sistema operacional mínimo: android 4: 

 Item de acordo com o edital, sistema android 6.0; 

 

5. Conexão: wi-fi: 

Item de acordo com o edital; 
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6. Bluetooth:  

Item de acordo com o edital; 

 

7. Entrada: USB – USB 2.0 micro: 

Item de acordo com o edital; 

 

8. Processador: Quad Core min. 1.2 GHZ:  

Item de acordo com o edital, Quad Core 1.3; 

 

9. Memória Ram: mínimo 1,5 GB: 

Item de acordo com o edital, 2 GB; 

 

10. Memória interna: mínimo 16 GB: 

Item em desacordo com o edital, 15.256 GB, mas substancialmente 

aceitável. 

 

11. Câmera traseira: mínimo 3.15 Mpx: 

Item aparentemente está de acordo com o edital, mas apresenta 

problemas. 

 

12. GPS obrigatório: 

Item em desacordo com o edital. 

 

III. ANÁLISE DOS TESTES REALIZADOS 

Como resultado das verificações foram apuradas as seguintes 

inconformidades/divergências quanto ao que foi solicitado (especificado): 

� Item 10: Os tablets não possuem os 16GB mas sim 15,255GB, porém este item 

atende de forma substancial ao que foi especificado, considerando que 

pequenas variações geralmente ocorrem em se tratando de tecnologia. 

 

� Item 11: Câmera traseira solicitada foi de, no mínimo 3.15 Mpx, todavia, apesar 

de exibir imagens no tamanho de 5 Mpx, o que estaria de acordo com o edital, 

a câmera apresenta uma qualidade de imagem muito ruim, sendo impossível 

até mesmo distinguir o rosto das pessoas claramente, quando fotografadas à 

distância de 1,5m; 

 

� Item 12: GPS obrigatório - Este item é o mais agravante, pois os aparelhos 

recebidos não possuem chip dedicado de GPS. Eles utilizam os dados móveis e 

rede Wifi para estimar a localização, o que está em desacordo com a 

especificação exigida. Isso pode ser comprovado pela incapacidade de 

encontrar satélites, quando está desconectado dessas redes. Nesse sentido, o 

setor de informática fez uma consulta ao fabricante, que realmente confirmou, 

em conversa via chat realizada no dia 05 de abril de 2017, que este aparelho 

não possui GPS no modelo M10-A Multilaser.  Segue conversa abaixo: 
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Além disso, durante os testes foi detectado: 

 

� A maioria dos equipamentos está com o visor arranhado, aparentando produto 

de mostruário; 

� O touch screen tem má qualidade, quando o aparelho está na posição 

“paisagem” os comandos na tela são imprecisos, ou seja, ao acionar um 

comando o tablet os reconhece em local diferente.  

� Um dos tablets travou completamente durante os testes e só desligou quando 

descarregou totalmente. Após o reinício voltou a funcionar corretamente. 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

Após todas as verificações realizadas, este setor de informática informa que, 

devido às apurações relativas aos problemas com a câmera traseira, falta de 

GPS obrigatório, visores arranhados, touch screen de má qualidade e 

travamento dos tablets, os equipamentos recebidos não atendem 

substancialmente as especificações técnicas do Shopping N. 001/2017 e 

consequentemente não estão condizentes com a proposta da empresa 

vencedora do certame.  

Dessa forma, considerando o objetivo para o qual foram licitados, onde a 

utilização de GPS será necessária, na qual será de suma importância registros 

fotográficos das atividades dos Subprojetos, como também para subsidiar suas 

prestações de contas, os equipamentos recebidos são inapropriados e dessa 

forma os encaminhamos para a área de licitações para as providências relativas 

à  devolução. 

 


