QUESTIONAMENTO
Pregão 02/203 FEUSP
Prezado senhor,
Tendo em vista o nosso total interesse em participar da licitação em
epígrafe, solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de nos enviar respostas ao
nosso questionamento acerca do edital em epígrafe.
No Anexo I – Descrição do Objeto, o Edital solicita para o Lote 1:
PLACA MÃE: “8 canais de Áudio”
Placa Mãe com 8 canais é direcionada para usuários de jogos, uma
exigência que encarece bastante o produto. As máquinas direcionadas ao
Mercado Corporativo/Governo usam uma Placa Mãe de 6 canais, que atende
perfeitamente a necessidade diária da Organização. A fim de trazer mais
economia para o Certame, sem trazer prejuízo nenhum a Administração,
entendemos que será aceita Placa Mãe com som “Onboard” de 6 canais.
Nosso entendimento está correto?
FONTE: “550W reais”
Em análise técnica das especificações do desktop, podemos afirmar que
a configuração do desktop não ultrapassa 150W, os computadores da HP que
tem as mesmas configurações ou idênticas as que estão solicitadas pelo edital
usam uma fonte de 240W, então podemos afirma que o uso de uma fonte de
250W reais com PFC ativo atende plenamente a configuração solicitada no
edital, além de trazer mais economia para o órgão.
Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos fontes de
alimentação com potência de 250W reais com PFC Ativo, acompanhada de
declaração do fabricante do microcomputador garantindo o perfeito
funcionamento do mesmo em sua máxima configuração estaremos atendendo
ao edital. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA DA EQUIPE TÉCNICA:
Bom dia, analisando os questionamentos, entendemos que, como esses
equipamentos serão usados em diversas salas de aula e laboratórios, com
sistema de áudio e vídeo para apresentações de filmes, transmissões de vídeo
e videoconferências, e como é muito comum a necessidade de acoplar outros
recursos, precisamos de uma boa margem de segurança. Esses são
equipamentos que poderão permanecer trabalhando em carga máxima
praticamente o dia todo.
Diante da análise técnica, as questões sobre a placa mãe e fonte, deverão
atender ao solicitado no edital.

