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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2019/CFA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2019/CFA

 

 

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., com sede na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, Alameda Ásia, 201,
Conjunto 1 – Andar 1 e 2, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06.543-312, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, vem, por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, combinado com os arts. 3º, incisos I e
II e 9º da Lei 10.520/2002 e com o art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93, apresentar a presente ESCLARECIMENTO.

    

PRELIMINARMENTE

 

DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE ESCLARECIMENTO

 

Como fundamentado no art. 9º da Lei 10.520/2002, combinado com art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, art. 12 da Lei nº 3.555/2000 e 41,
§ 2º da Lei 8.666/93, o ato convocatório na modalidade de licitação Pregão deve ser objeto de esclarecimento/impugnação nos prazos de três e dois dias
úteis que antecedem a data fixada para a abertura das propostas. 

 Desta forma, considerando que a I. Comissão fixou a data de 03/12/2019 para a citada abertura, deverá o presente pedido de
esclarecimento ser considerada tempestiva.

   

Do(s) esclarecimento(s):

 

Ao analisar em detalhe os requisitos do Edital e seus anexos seguem os questionamentos :

 

1. Para o tipo de equipamento (DESKTOP TIPO II), entendemos que os modelos de referência são os mesmos definidos para item desktop tipo I, está
correto o nosso entendimento? Caso o entendimento não esteja correto, peço por gentileza que informem quais são os modelos indicados para o
referido item.

 

2. No ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, do Termo de Referência, para o item: DESKTOPS TIPO II é solicitado:

 

“Processador com, no mínimo, 8 (oito) núcleos de tecnologia ou equivalente.”

“Modelo de referência: Intel Core i7-9700 ou superior.”

 

Para esse item,  considerando que os modelos de referências indicados são os mesmos definidos para item desktop TIPO I: (Dell Optiplex 3070 SFF; HP
ProDesk 400 SFF; Lenovo ThinkCenter M720 SFF), entendemos que também serão aceitos equipamentos com as seguintes especificações mínimas
e/ou superiores, desde que todas as demais exigências sejam atendidas:

 

• Processador com, no mínimo, 6 (seis) núcleos de tecnologia ou equivalente;

• Modelo de referência: Intel Core i7-8700 ou superior.

 

Está correto o nosso entendimento?

 

https://www.google.com/maps/search/Cidade+de+Santana+de+Parna%C3%ADba,+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo,%0D%0A+Alameda+%C3%81sia,+201,+Conjunto+1+%E2%80%93+Andar+1?entry=gmail&source=g


O questionamento acimado tem o intuito de abranger o número de participantes e assim garantir o melhor preço possível ao final do processo.

 

Ressaltamos que caso o entendimento não esteja correto, a HP, um dos maiores fabricantes mundiais, estaria completamente fora do processo licitatório,
por não possuir em seu line-up, equipamentos para atender o requisito solicitado, sendo que as configurações : “processador com, no mínimo 8 (oito)
núcleos de tecnologia” e “Modelo de referência: Intel Core i7-9700 ou superior”  somente a fabricante DELL possui equipamentos com estas
configurações; Desta forma o item se tornaria restritivo, comprometendo a disputa e inviabilizando o CFA de analisar ofertas extremamente vantajosas em
sua técnica e preço.

 

Aguardamos posicionamento desta I. comissão.

 

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

 

 

Att,

 

Rodrigo Freires
GERENTE DE NEGÓCIOS 
COMERCIAL CORPORATE - DF 
Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 0000 
Cel.: +55 61 99531-9567
E-mail: rgfreires@simpress.com.br 
Site: www.simpress.com.br 
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial 
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros

 

 

Atenção:

Entregamos OUTSOURCING de NOTEBOOKS e DESKTOPS (HP) e toda linha MOBILE: smartphones e tablets (Samsung/Apple), faça a sua cotação.
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