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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO  Memorandos n.ºs: 072 e 086/2009 
Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC Referência: Tomada de Preços nº 04/2009. Objeto: Aquisição de acessórios e equipamentos de informática.          A Comissão Permanente de Licitações, considerando os questionamentos abaixo apresentados pela empresa AMC Informática Ltda., documento datado de 25/11/2009, com fundamento nas informações prestadas pela Assessoria de Informações Educacionais - Sr. Wagner da Cunha Álvares (fls. 360/362) serve-se deste para respondê-los: 
1 - Questionamento: “Para o item 8.1.6 do edital: É solicitado que caso a licitante não seja a fabricante dos equipamentos ofertados, para os itens 01, 02 e 04, deverá apresentar carta de revenda autorizada do fabricante a comercializar o(s) produto(s) ofertado(s). Sendo assim, entendemos que esta declaração será exigida para os itens 03 e 10 também, considerando que estes equipamentos podem ser considerados da mesma linha de informática e importância dos itens 01, 02 e 04, assim como é feito nos itens 8.1.4, 8.1.7 e 8.1.8 do edital, em que as exigências são válidas a todos os itens aqui especificados (01, 02, 03, 04 e 10). Entendemos que para realizar a venda referente ao item de impressoras e notebooks, a licitante deverá ser revenda autorizada comprovada através de declaração do fabricante dos equipamentos ofertados. Está correto o nosso entendimento?” Resposta: O entendimento da empresa não está correto. Conforme o Item  8.1.6 do edital, a solicitação de apresentação de carta de revenda autorizada se refere exclusivamente aos itens mencionados (01, 02 e 04), que são microcomputadores Tipo I e Tipo II, e o Servidor. Os outros equipamentos não estão enumerados, não sendo solicitada para os equipamentos itens 03 e 10  a apresentação dos documentos citados no Item 8.1.6 do edital. 2 - Questionamento: “Para o anexo I – na descrição técnica do item 4 – Servidores: É solicitado que o servidor tenha processador com clock de 2.33GHz, cachê L2 de no mínimo 12MB e barramento de 1333MHz. Considerando nossa intenção de participação, e a atualização que tivemos recentemente com relação aos processadores Intel para servidores, perguntamos: podemos ofertar servidor com processador modelo E5530, que possuí clock de 2.4GHz, cachê L3 de 8MB e barramento de 1066MHz, e possui uma ótima performance, principalmente comparado aos processadores antigos?” Resposta: As especificações apresentadas pela empresa estão fora do determinado pelo edital e, assim sendo, o equipamento não será aceito se o mesmo for apresentado. 3 – Questionamento: “É solicitado no edital que os servidores tenham no mínimo 4 slots PCI livres após o servidor estar configurado, sendo pelo menos 2 PCI-X, 1 PCI e 2 PCI Express. Há uma contradição nesta solicitação, é citado um total de 4 (quatro) slots, e na soma dos tipos de slots dá um total de 5 (cinco) slots. Entendemos que o servidor ofertado deverá possuir no mínimo um total de 



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
 Rua Dr. Quirino, nº 1562, 1º andar – Edifício Aquarius – Campinas – São Paulo 

CNPJ 57.500.902/0001-04 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
5 (cinco) slots PCI livres, ao invés de 4 (quatro) slots. Está correto nosso entendimento?” Resposta: O entendimento da empresa está correto. 
4 – Questionamento: “É solicitado no mínimo 06 (seis) conectores para controle dos discos rígidos com suporte a tecnologia hot-swap, e no mínimo 6 baias para disco rígido. Considerando que na especificação do edital é solicitado apenas 2 discos rígidos, perguntamos: podemos ofertar servidores com 4 conectores para controle de disco rígido, e 4 baias para disco rígido, considerando que esta quantidade é o suficiente para suprir com a necessidade dos 2 discos rígidos iniciais, e ainda assim terá 2 baias livres para futuras expansões?” Resposta: A especificação foi definida em quantidade para suprir a eventual implementação de raid 5 ou raid 10 em limite superior ao mínimo definido nestes métodos. Se oferecido servidor com número de conectores para discos rígidos inferior ao especificado, o equipamento não será aceito. 
5 – Questionamento: “É solicitado que o servidor tenha 2 baias para dispositivos ópticos. Considerando que o servidor que pretendemos ofertar possuí uma única baia para drive óptico, o que é suficiente para suprir com a necessidade especificada no edital de 1 (um) drive de DVD-RW, perguntamos: podemos ofertar servidor com esta característica?” Resposta: O objetivo de haver espaço para a instalação de uma segunda unidade óptica é permitir, em um momento futuro, se necessário, a instalação de mais uma unidade óptica. Se o servidor for ofertado com apenas uma baia, o equipamento não será aceito. 
6 – Questionamento: “É solicitado que o servidor tenha 1 (uma) porta serial. Considerando que está interface já não é mais utilizada em servidores (trata-se de uma tecnologia mais direcionada a computadores), perguntamos: podemos ofertar servidor sem está interface, considerando que o mesmo possuí interface mais atual, que é a porta USB?” Resposta: Aceitaremos configurações sem a interface porta serial. Os questionamentos apresentados, bem como as respectivas respostas, não resultam na modificação do teor da proposta, devendo o certame prosseguir normalmente.   Campinas, 30 de novembro de 2009.  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA FUMEC  

   


