
Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

(Sem assunto)
4 mensagens

Departamento Tecnico <deptecnico@fundamentaleventos.com> 4 de dezembro de 2019 13:05
Para: licitacao@cfa.org.br, protocolo@cfa.org.br

Prezados boa tarde,

Solicitamos esclarecimentos para PR n 21/2019/CFA.

Item Desktop Tipo I, e Tipo II
"...Onde consta fonte de alimentação de no maximo 180W, com cer ficação 80 PLUS Pla num.
Pergunta-se: Após análise, foi constatado que, hoje no mercado não se encontra nenhuma maquina que atenda o item em
questão ( fonte de 180w com cer ficação 80 PLUS Pla num.) Apenas 180w com cer ficado SILVER, Com isso devemos
considerar as pesquisas de mercado?

Aguardamos retorno.

Grato !

Elenilson

Departamento Tecnico
Phone: +55 11 3521-3108
Vivo: +55 11 9.5399-1039

E-mail: comunicacao2@fundamentaleventos.com
Facebook Site

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 4 de dezembro de 2019 13:43
Para: José Carlos de Araújo Ferreira <josecarlos@cfa.org.br>

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento do PG nº21/2019.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Assistente Administrativo

Setor de Compras

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Carlos de Araújo Ferreira <josecarlos@cfa.org.br> 5 de dezembro de 2019 17:20
Para: Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Prezada Senhora
Ana Carolina
Pregoeira
Comissão Especial de Pregoeiros



Em resposta à pergunta da empresa FundamentalEventos, em que propõe a consideração de haver encontrado fonte de 180W
apenas com certificação SILVER, informamos que há equipamento que atende à especificação requerida - vide equipamentos
relacionados como referência.
Assim, a especificação estabelecida será mantida para o certame.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

José Carlos - Coordenador de informática
Conselho Federal de Administração
Coordenação de Informática

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1830

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 6 de dezembro de 2019 09:23
Para: Departamento Tecnico <deptecnico@fundamentaleventos.com>

Bom dia,
Segue resposta ao pedido de esclarecimento do PG nº 21/2019:

Em resposta à pergunta da empresa Fundamental Eventos, em que propõe a consideração de haver encontrado fonte de 180W
apenas com certificação SILVER, informamos que há equipamento que atende à especificação requerida - vide equipamentos
relacionados como referência.
Assim, a especificação estabelecida será mantida para o certame.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Pregoeira

CEPREG

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Esclarecimentos
4 mensagens

Aline . <comunicacao2@fundamentaleventos.com> 3 de dezembro de 2019 14:49
Para: "licitacao@cfa.org.br" <licitacao@cfa.org.br>, "protocolo@cfa.org.br" <protocolo@cfa.org.br>
Cc: Departamento Tecnico <deptecnico@fundamentaleventos.com>

Prezados boa tarde,

Solicitamos esclarecimentos para PR nº 21/2019/CFA.

Item Monitor Tipo II

                “...Onde consta contraste típico 5000000:1...”

Pergunta-se: Após análise, foi contatado que, hoje no mercado o máximo existente para contraste típico é de 3000:1. E que
5.000000 se trata de contrates dinâmico que vai até 10.000000:1, Com isso devemos considerar as pesquisas de mercado?

Aguardamos retorno.

Grata!

Att,

Aline

Departamento Administrativo

Phone: +55 11 3521-3108

Vivo: +55 11 9.5399-1039

E-mail: comunicacao2@fundamentaleventos.com

Facebook Site

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 3 de dezembro de 2019 14:55
Para: José Carlos de Araújo Ferreira <josecarlos@cfa.org.br>

Boa tarde, José Carlos!

Segue pedido de esclarecimento referente ao Pregão nº 21/2019.

        Atenciosamente,



Ana Carolina - Assistente Administrativo

Setor de Compras

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Carlos de Araújo Ferreira <josecarlos@cfa.org.br> 5 de dezembro de 2019 17:21
Para: Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Prezada Senhora
Ana Carolina
Pregoeira
Comissão Especial de Pregoeiros

Em resposta à pergunta da empresa FundamentalEventos, em que propõe a consideração de haver  no mercado o máximo
existente para contraste típico de 3000:1, informamos que há equipamento que atende à especificação requerida - vide
equipamentos relacionados como referência.
Assim, a especificação estabelecida será mantida para o certame.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

José Carlos - Coordenador de informática
Conselho Federal de Administração
Coordenação de Informática

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1830

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 6 de dezembro de 2019 09:21
Para: "Aline ." <comunicacao2@fundamentaleventos.com>

Bom dia,
Segue resposta ao pedido de esclarecimento do PG nº 21/2019:

Em resposta à pergunta da empresa FundamentalEventos, em que propõe a consideração de haver  no mercado o máximo
existente para contraste típico de 3000:1, informamos que há equipamento que atende à especificação requerida - vide
equipamentos relacionados como referência.
Assim, a especificação estabelecida será mantida para o certame.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Assistente Administrativo

Setor de Compras

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm



(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]


