
Homologação de amostra

Prezado(as),

    Informo que o item 13 – SSD M.2 fornecido pela empresa Satcomp não é totalmente compa vel com os
equipamentos para os quais foram especificados (HP EliteDesk 800 G1).
    O NST entrou em contato com o fornecedor para obter autorização para atualização do firmware do componente,
pois esta foi a sugestão fornecida pelo suporte técnico da HP. Conforme mensagem anexa (“RE: Verificação de
compa bilidade de amostra – M.2”), e, a despeito de toda a solicitude do fornecedor, o componente já encontrava-
se na úl ma versão de firmware disponível, e, desta forma, o teste não foi bem sucedido.
    Posteriormente, recebemos retorno da fornecedora Torino Informá ca, que encaminhou mensagem de
representante do fabricante Kingston (“ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores”), atestando
que o componente realmente não é compa vel com o HP EliteDesk 800 G1.

Atenciosamente,

Fernando Henrique Nakashoji
NST – Núcleo de Suporte Técnico
(61) 3366-9223 - CNMP

Fernando Henrique Nakashoji

qui 2018-09-13 17:23

Para:Comissão Permanente de Licitação - CNMP <cpl@cnmp.mp.br>;

Cc:Paulo Célio Soares da Silva Júnior <pauloceliojr@cnmp.mp.br>; Paulo Renato Alves de Melo Castro
<paulorenato@cnmp.mp.br>; Leonardo da Costa Lopes <leonardolopes@cnmp.mp.br>;

2 anexos (173 KB)

ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores; RE: Verificação de compatibilidade de amostra - M.2;
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ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

Prezados,

Boa tarde!!! Segue resposta (anexa) da Kingston.
Realmente esse disco não funciona neste equipamento.

Ats,
Ana Maria Madeira de Freitas
Gerente de contas

Setor Público
Torino Informá ca LTDA | ana.maria@grupotorino.com.br| Office 61 3081-0781 | Mobile 61 9 9645-6338 |
www.grupotorino.com.br | www.hp.com.br

Aviso Legal

(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da

autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,

sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação. 

Disclaimer

(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the

intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this

communication is strictly prohibited. If that be the case, please reply and notify the sender.

De: Fernando Bolina <fernando@grupotorino.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de setembro de 2018 10:43
Para: 'Rodrigo do Amaral Rissio' <rodrigo@grupotorino.com.br>; ana.maria@grupotorino.com.br
Assunto: RES: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores
Prioridade: Alta

Ana,

          Bom dia, segue posicionamento da Kingston sobre o caso, vide anexo.
          Não é compatível.

Ana Maria Madeira de Freitas <ana.maria@grupotorino.com.br>

qui 2018-09-13 16:36

Para:Paulo Renato Alves de Melo Castro <paulorenato@cnmp.mp.br>; Fernando Henrique Nakashoji
<Nakashoji@cnmp.mp.br>;

Prioridade: Alta

1 anexos (16 KB)

Re: SR# SR739276;

ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecid... - Comissão Permanente de Lic... https://outlook.office.com/owa/cpl@cnmp.mp.br/?viewmodel=ReadM...
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Atenciosamente
Fernando Bolina 
Mobile +55 15 99135-6179
Office  +55 15 3233-9320 R. 233

www.grupotorino.com.br

Aviso Legal

(PT) As informações con das nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o

des natário ou preposto, fica, desde já, no ficado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida

por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.

Disclaimer

(EN) The informa on contained in this message is strictly confiden al. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby no fied

that you have received this communica on in error, and that any dissemina on, distribu on, reten on or copying of this communica on is strictly prohibited. If that be the case, please reply and no fy the sender.

De: Fernando Bolina <fernando@grupotorino.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 15:54
Para: 'Rodrigo do Amaral Rissio' <rodrigo@grupotorino.com.br>; 'ana.maria@grupotorino.com.br'
<ana.maria@grupotorino.com.br>
Assunto: RES: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

Ana,

          Em contato com o cliente entendi o que está ocorrendo e orientei ele a seguir alguns
procedimentos, ele vai fazer como solicitado e vai nos informar.

Atenciosamente
Fernando Bolina 
Mobile +55 15 99135-6179
Office  +55 15 3233-9320 R. 233

www.grupotorino.com.br

Aviso Legal

(PT) As informações con das nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o

des natário ou preposto, fica, desde já, no ficado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida

por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.

Disclaimer

(EN) The informa on contained in this message is strictly confiden al. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby no fied

that you have received this communica on in error, and that any dissemina on, distribu on, reten on or copying of this communica on is strictly prohibited. If that be the case, please reply and no fy the sender.

De: Rodrigo do Amaral Rissio <rodrigo@grupotorino.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 15:45
Para: 'Fernando Bolina' <fernando@grupotorino.com.br>; ana.maria@grupotorino.com.br
Assunto: RES: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecid... - Comissão Permanente de Lic... https://outlook.office.com/owa/cpl@cnmp.mp.br/?viewmodel=ReadM...
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Fernando,

         Correto acabei de validar e este modelo não funciona mesmo.

Att

Rodrigo do Amaral Rissio
Gerente de Vendas - Public Sector

Torino Informática Ltda | rodrigo@grupotorino.com.br | Office 15 3233-9320 | Mobile 15 9 9119-8332
www.grupotorino.com.br |

P Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente
Aviso Legal
(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação,
distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o
destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é
estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por
engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação. 
Disclaimer
(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this
message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have
received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this
communication is strictly prohibited. If that be the case, please reply and notify the sender.

De: Fernando Bolina <fernando@grupotorino.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 15:31
Para: 'Rodrigo do Amaral Rissio' <rodrigo@grupotorino.com.br>; ana.maria@grupotorino.com.br
Assunto: RES: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

Ana,

          Me passa o histórico do e-mail, nós já tivemos problemas com SSD Kingston PCI-E anteriormente,
há um problema de incompatibilidade devido ao tipo de controlador.

Atenciosamente
Fernando Bolina 
Mobile +55 15 99135-6179
Office  +55 15 3233-9320 R. 233

www.grupotorino.com.br

Aviso Legal

(PT) As informações con das nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o

des natário ou preposto, fica, desde já, no ficado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida

por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.
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Disclaimer

(EN) The informa on contained in this message is strictly confiden al. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby no fied

that you have received this communica on in error, and that any dissemina on, distribu on, reten on or copying of this communica on is strictly prohibited. If that be the case, please reply and no fy the sender.

De: Rodrigo do Amaral Rissio <rodrigo@grupotorino.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 15:20
Para: ana.maria@grupotorino.com.br; 'Fernando Bolina' <fernando@grupotorino.com.br>
Assunto: RES: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

Fernando,

         Consegue nos ajudar?

Att

Rodrigo do Amaral Rissio
Gerente de Vendas - Public Sector

Torino Informática Ltda | rodrigo@grupotorino.com.br | Office 15 3233-9320 | Mobile 15 9 9119-8332
www.grupotorino.com.br |

P Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente
Aviso Legal
(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação,
distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o
destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é
estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por
engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação. 
Disclaimer
(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this
message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have
received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this
communication is strictly prohibited. If that be the case, please reply and notify the sender.

De: Ana Maria Madeira de Freitas <ana.maria@grupotorino.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 13:30
Para: 'Rodrigo do Amaral Rissio' <rodrigo@grupotorino.com.br>
Assunto: ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

Rodrigo,

Segue conforme conversamos.

Ats,
Ana Maria Madeira de Freitas
Gerente de contas

ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecid... - Comissão Permanente de Lic... https://outlook.office.com/owa/cpl@cnmp.mp.br/?viewmodel=ReadM...
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Setor Público
Torino Informá ca LTDA | ana.maria@grupotorino.com.br| Office 61 3081-0781 | Mobile 61 9 9645-6338 |
www.grupotorino.com.br | www.hp.com.br

Aviso Legal

(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da

autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,

sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação. 

Disclaimer

(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the

intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this

communication is strictly prohibited. If that be the case, please reply and notify the sender.

De: Paulo Renato Alves de Melo Castro <paulorenato@cnmp.mp.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 12:58
Para: ana.maria@grupotorino.com.br
Cc: Fernando Henrique Nakashoji <Nakashoji@cnmp.mp.br>
Assunto: M2 SSD PCIe não é reconhecido em nossos computadores

Olá, Ana Maria

Seguem as informações solicitadas:

SSD: Kingston A1000 NVMe PCIe SSD 480GB
h ps://www.kingston.com/br/ssd/consumer/sa1000m8

Computador: HP EliteDesk Mini 800 Pro G1

Obrigado, aguardamos retorno com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Paulo Renato Alves de Melo Castro
Secretaria de Tecnologia da Informatização – STI

Serviço de Atendimento ao Usuário - SERVSAT

(61)3366-9220 - mailto:paulorenato@cnmp.mp.br

Livre de vírus. www.avg.com.

ENC: M2 SSD PCIe não é reconhecid... - Comissão Permanente de Lic... https://outlook.office.com/owa/cpl@cnmp.mp.br/?viewmodel=ReadM...
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RE: Verificação de compatibilidade de amostra - M.2

Ao
Conselho Nacional do Ministério Público

    Concedemos autorização para que seja feito o necessário com a amostra fornecida. Esta autorizado o uso de qualquer
ferramenta (software ou hardware) para obtenção do sucesso esperado.

Sem mais,

Reinaldo Oliveira
satcomp@uol.com.br
Telefone:(11)32297219/32288830
Satcomp Comercial Eletronica Ltda
CNPJ: 04.064.768/0001-80

 

 

De: "Fernando Henrique Nakashoji" <Nakashoji@cnmp.mp.br>
Enviada: 2018/09/13 13:47:28
Para: satcomp@uol.com.br
Cc: cpl@cnmp.mp.br, paulorenato@cnmp.mp.br
Assunto: Verificação de compatibilidade de amostra - M.2
 

Prezado Reinaldo,

 

     Conforme conversamos, instalamos o M.2 enviado como amostra, referente ao Pregão CNMP nº 13/2018 em nossas estações de
trabalho (fizemos o teste em 2 estações), modelo HP EliteDesk 800 G1. Ambas apresentaram o mesmo sintoma: a unidade M.2 não
foi reconhecida pelo BIOS do equipamento como unidade de boot. Caso outro dispositivo (pendrive ou HD) esteja também
instalado como unidade de boot, o M.2 é reconhecido como unidade secundária, e pudemos verificar que estava acessível no
Windows para armazenamento de dados.

     Em contato com o suporte da HP, foi-nos informado que havia relatos de problemas de unidades M.2 Kingston com
equipamentos da HP, e foi-nos sugerido que realizássemos uma atualização do firmware do M.2. Desta forma, solicito autorização
para realizar tal procedimento, de forma a continuar com a condução dos testes de compatibilidade da amostra.

 

Atenciosamente,

 

satcomp <satcomp@uol.com.br>

qui 2018-09-13 14:04

Para:Fernando Henrique Nakashoji <Nakashoji@cnmp.mp.br>;

RE: Verificação de compatibilidad... - Comissão Permanente de Licitaç... https://outlook.office.com/owa/cpl@cnmp.mp.br/?viewmodel=ReadM...

1 of 2 17/09/2018 15:23



CNMP

Fernando Henrique Nakashoji

NST – Núcleo de Suporte Técnico

(61) 3366-9223 - CNMP
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