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Prezado Sr 

Daniel Spolaor 
Pregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAL 0062/2022 - PROCESSO 0165/2022 
OBJETO: AQUISIÇÕES DE PEÇAS, LICENÇA AUTOCAD AEC COLLECTION E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

     Em atenção aos despachos 28 e 30 do Proc. Administrativo 418/2022, após análise do Setor 

de Informática, segue considerações: 

OBS:  Foram averiguados os ítens:  

          01 - Micro Computador 

          02 -  Monitor 19,5" c/ ajuste de altura 

          21 - Notebook 

     Os demais itens, estarão a disposição dos participantes para possíveis manifestações e, se 

necessário, o Setor de Informatica efetuará a averiguação no dia 03/11/2022, na hora do 

certame. 

Proposta da empresa  Binário Tecnologia: 

01 - Micro Computador - devido a falta de documento (prospecto) não foi possível extrair 

informações e avaliar Placa Mãe (peça importante para a qualidade e o desempenho do item 

solicitado). Na proposta, foi informado modelo da placa mãe "H510-NIN", porem não 

localizamos esse modelo em consulta na Web para extrair informações para averiguação.  

Apesar da proposta apresentar Memória Ram DDR4 - 2666Mhz Kingston, não foi mencionado 

a capacidade de 8Gb de entrega.  Não foi possível averiguar se o gabinete ofertado "Gabinete 

ATX- NINJA, dispõe de 2 USB frontal. 

 

Proposta da empresa AR Inteligence for Tecnology: 

01 - Micro Computador - devido a falta de documento (prospecto) não foi possível extrair 

informações e avaliar Placa Mãe (peça importante para a qualidade e o desempenho do item 

solicitado).  Na proposta do proponente oferta uma fonte de 300W, o que diverge do 

solicitado no termo de referência "500W" 

 

Proposta da empresa PRIME Comércio e Serviços LTDA: 

21 - Notebook - Na proposta do proponente oferta um Notebook modelo Acer Aspire 5 A515-

54-57cs, o qual não apresenta "Placa de Video: mínimo de 2Gb de memória dedicada", o que 

diverge do solicitado no termo de referência. 
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Proposta da empresa Spazzio Informática:  

Devido a falta de documento (prospecto) não foi possível extrair informações e avaliar os itens 

01; 02 e 21 

 

Proposta da empresa Cotitech Comercial Eireli:  
01 - Micro Computador e 21 - Notebook - Nos dois ítens, a proposta apresenta:  Microsoft 

Office Home e Student 2019 - ESD T5D-03191, o que diverge do solicitado no termo de 

referência " Microsoft Office Home e Business 2019 32/64" 

 

Proposta da empresa FGDL Serviços e Licitações LTDA:  

01 - Micro Computador - Na proposta apresentada, o modelo do micro "lenovo v50s-07imb" 

apresenta Gabinete compacto,  não apresenta porta de mouse e teclado PS/2, a Fonte 

apresentada tem uma potência de 180W e não é padrão ATX, o que diverge do solicitado no 

termo de referência . 

02 -  Monitor 19,5" c/ ajuste de altura - Na proposta apresentada, o modelo do monitor 

"ThinkVision E20-1b", faltou informação sobre ajuste de altura, em pesquisa no site do 

frabricante, conta "Ajuste de altura: NO", e a proposta não mencionou o ajuste em separado 

do monitor, o que diverge do solicitado no termo de referência . 

     Por fim, recomendamos reforço sobre a autenticidades dos softwares 

solicitados nos itens 01 e 21, os quais serão verificados junto a Microsoft.   

 
 

Sem mais para o momento, 

Atenciosamente, 
  

José Roberto Cavassani 

Chefe do Setor de Informática 

Matricula 749  


