SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014

Aos
Licitantes

Referente: Pregão Presencial nº 028/2014
Objeto: Aquisição de microcomputadores, notbooks, monitores, impressoras, estabilizadores,
nobreaks, scanner, tabletes, servidor, HD interno e HD externo, para uso em diversos
departamentos do SAEMA, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

A Pregoeira junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio
Ambiente do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme
abaixo:
01 - Referente ao pregão 768/2014 – do dia 25/06/2014
Lote 1 e Lote 2
É pedido computador com fonte de 500w reais.
Logo abaixo dos descritivos dos lotes, temos o seguinte:

03.03. Não serão aceitos computadores montados, a autarquia está adquirindo computadores
(material permanente) e não peças substitutivas (material de consumo).

Pesquisando os Fabricantes Dell, Lenovo, Positivo, HP e outros, nenhuma destas montadoras
fornecem de Fabrica desktops com fonte de 500w reais. Fornecem com 180w, 240w, 300w, etc.
Cada fabricante adota uma potencia diferente, porem alguns desses fabricantes usam fontes com
pfc ativo e categoria 80 plus. O que tornaria melhor que uma fonte de 500w comum.
Sendo assim gostaria de saber se pode ser ofertado equipamento com fonte com voltagem
inferior ao que foi pedido no edital??, ou se será possível ofertar maquinas montadas para
atender a potencia pedida na fonte???
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Resposta: Analisando o questionamento e conversando com nosso técnico, pudemos ver que
realmente se pedirmos uma fonte de 500W real, o computador necessita ser montado e como não
queremos computadores montados iremos alterar a fonte para ATX padrão nominal, o qual o
edital será retificado e posterior publicação para o próximo dia útil.
02. Referente ao pregão 768/2014 – do dia 25/06/2014
Lote 1 e Lote 2
É pedido Office 2010 plus
Nos dias atuais temos as versões:
Office Home and Business 2013 FPP
Office Home and Student 2013 FPP
Office Professional 2013 FPP
Office Professional PLUS 2013 FPP
Gostaria de saber qual destas versões atenderiam as necessidades do SAEMA, pois a versão
Professional e Professional Plus, são as mais caras.
A versão mais pedida pelos órgãos públicos atualmente é a versão Office Home and Business 2013
FPP.
Resposta: Referente ao Office escolhido, ao analisarmos melhor decidimos alterar o Office 2010
plus para Office Professional Plus 2013, que é o que a autarquia necessita no qual o edital será
retificado e posterior publicação no próximo dia útil.
3. É pedido computador com 4 nucleos reais, monitor 21,5” , Windows 7 pro, Office 2010 plus.
Baseando em um computador com processador i5 que é o quadcore atual, Windows 7 pro e Office
2010 plus onde o substituta será a versão 2013
Esse computador ficaria em torno de R$ 3.500,00
R$ 3.500,00 x 23 = R$ 80.500,00
Valor estimado para o Lote 1
R$ 1.656,00 x 23 = R$ 38.088,00
As licenças do Windows 7 pro original e Office 2010 plus (2013) , já custariam o valor estimado.
Gostaria que fosse verificado o valor estimado.
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Resposta: Foram realizadas mais que 3(três) cotações prévias para cada lote e analisando o
pedido refizemos as somas e constatamos que nossa média é de R$ 2.492,68, portanto
faremos a retificação do edital para nossa média que será de R$ 57.331,71 para o lote 01.
Desde já agradecemos os questionamentos e nos colocamos à disposição.
Araras, 23 de junho de 2014.

Marluce Natália de Góes Lima

Ari Oswaldo Fischer Filho

Pregoeira

Apoio

Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio

