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À UNIFACEF - Centro Universitário Municipa l de Franca 

A/C: Bruna Sousa Ferreira 

Setor de Compras e Licitações 

Ref: Pregão Eletrônico :05/2020 
Processo Licitatório: 18/2020 
Recurso Administrativo - 20.02.2020 
Processo de Contrarrazão - 29.02.2020 

Acusamos o recebimento do referido termo enviado por V.Sas e tecemos os seguintes 

comentários: 

A) Dos Gabinetes: 

a.l) Os modelos dos gabinetes descritos no certificado IEC, CM-3B22 e o CX-2D67 são de 

fabricação da empresa K-Mex, e nenhum dos modelos apresentados (02), podem ser usados na 

vertical e horizontal, somente na vertical. 

a.2) Nenhum dos modelos apresentados aceitam o sensor de intrusão. Mesmo que a placa mãe 

seja compatível, o referido gabinete tem que possu ir sua compatibi lidade, com vistas a prop iciar 

a acomodação do referido dispositivo o qua l deverá ser fixado no próprio gabinete. 

B) Do Certificado IEC: 

b.l) Nas observações adicionais do certificado IEC, item 2, diz claramente que o certificado é 

valido somente para o modelo, produtos relacionados no certificado, e que adição ou 

modificação de componentes diferentes dos definidos nele, o torna INVÁLIDO. 

Mediante as prerrogativas do Ed ita l, o equipamento ofertado em re lação ao certificado IEC 

apresentado, não se faz presente de forma clara, pois na proposta/ anexo enviada, a mesma não 

especifica o modelo da placa mãe, o modelo do gabinete, bem como o modelo da fonte 

constante do equipamento. Diferentemente do que se destaca em relação ao processador 

(INTEL 15 9400 F), objeto claro e constante do respectivo IEC. 

C) Do Processador: 

c.l) Entendemos que com vistas a atender ao ed ita l, já que o processador ofertado não possui 

vídeo integrado, adiciona -se uma placa de vídeo de 512MB OFFboard (sem mode lo específico ), 

que se não constante do certificado IEC o torna invá lido. 

O) Da Placa Mãe: 

d.l) A referida placa mãe ASUS Prime H310M-E/BR descrita no certificado não possui 8 portas 

USB, pode-se verificar no catálogo deste modelo que a mesma possui no painel traseiro, 2 USB 

2.0 e 2 USB 3.0 (Pode-se agregar outras portas mediante adaptadores, o que não é perm itido no 

edital) .Na parte Frontal, 2 portas USB 2.0. Desta forma, totalizando 6 portas. 
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E) Do monitor: 

e.i) Constante da Proposta COMPUTADOR COM MONITOR MARCA ROMAZE MODELO RI com 

as seguintes características mínimas: 

"Monitor 18,5 Widescreen (16:9) Resolução 1.366 x 768 - 60 Hz Padrão de fixação Vesa Ângulo 

de visão 90· Horizontal Suporte de cores 16,7 mi lhões cores Conexões DVI ou Display Port." 

Ressalta-se em que momento se faz presente o incremento da Marca Lenovo, pois conforme 

disposto no edital, 6.1.2, " A lícitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, 

consignar a descrição pormenorizada do produto ofertado para o item o qual deseja enviar 

proposta, contendo nome do item, MARCA e MODELO (obrigatório)". 

Neste caso, entendemos se tratar de uma divergência entre o apresentado no sistema 

eletrônico, onde se deveria destacar: COMPUTADOR ROMAZE MODELO Rl / MONITOR 

LENOVO MODELO E2002B. 

e.2) Ressalta-se na proposta que o monitor ofertado "Lenovo, E2002B ", tem furação VESA, 

porém, no catálogo destaca-se que não é compatível com VESA Mounting. 

" Compatibilidade Tiny Sim, porém não é compatível com o VESA Mounting (não é possível 

acoplar o Tiny ao monitor)" - Descrição conforme catá logo 

F) Do Catálogo: 

f.l) De momento, verifica-se a indisponibilidade para consulta no que tange ao catálogo 

apresentado mediante endereço on-líne, ou seja, sem referência para análise detalhada e 

consequentemente consulta no que tange certificação. 

Diante do acima exposto, gostaríamos de externar a V.Sas a necessidade em observar os pontos, 

adicionais, ora abordados com vistas a garantir que os mesmos estejam efetivamente em 

conformidade as prerrogativas detalhadas no edital. 

Desde já nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Pouso Alegre, 29 de Fevereiro de 2020 

~CuM-.J~\~ 
~no Sabião ~ho 

Diretor Financeiro. 
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