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  Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões RECURSO :
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TJAC






Ref.: Pregão Eletrônico SRP Nº 020/2020.





CENTERDATA  ANÁLISES  DE  SISTEMAS  E  SERVIÇOS  INFORMÁTICA  EIRELI  -  EPP,  inscrita  no  CNPJ  Nº
02.596.872/0001-90, sediada na Av. Águas Claras, QS 06, LOTE C27 – ÁGUAS CLARAS/DF, por seu representante legal, vem apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão do Pregoeiro que acatou na íntegra o Parecer Técnico:



	Dos fatos

Durante a reabertura da sessão de pregão, ocorrido no dia doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro acatou na íntegra o Parecer da Divisão Técnica referente aos equipamentos licitado.
Pelos os anexos enviados no sítio Comprasnet dos licitantes constatamos que somente nossa proposta atende ao Edital, passamos a parte técnica.

	Dos vícios na classificação das licitantes:


	POWERTEC TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO:

A recorrida apresentou o equipamento DELL VOSTRO 14 – 5490, este equipamento não atende no OBJETO. Na descrição do Edital na parte do OBJETO é solicitado:
2.1. Possuir 2 (dois) slots para memória RAM, permitindo a instalação de 32 (trinta e dois) Gigabytes, do tipo DDR4 com permissão de operação em modo Dual Channel;
Na página 11 do prospecto anexo no sistema pela a recorrida consta que só é expansível até 24 (vinte e quatro) Gigabytes, tem apenas 1 (um) e uma memória de 4 (quatro) Gigabytes colada a placa mãe, portatnto não atendo no objeto.
Não apresentou nem uma certificação de COMPATIBILIDADE.

	I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA:

A recorrida apresentou o equipamento DELL LATITUDE 3400, este equipamento não atende no OBJETO. Na descrição do Edital na parte do OBJETO é solicitado:
	MEMÓRIA RAM:
	.Memória RAM tipo DDR4-2.666MHz ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes.

Na página do prospecto anexo no sistema pela a recorrida consta que o equipamento é DDR4 2400 MhZ, o edital exige que seja 2.666 MhZ ou superior. Em sua proposta ele adiciona memória de 2.666 MhZ, mas a base de slot é de 2400 MhZ tornando-se imcompátivel, por tanto não atende ao Edital.

	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP

O mesmo ocorre com a recorrida anterior.
A recorrida apresentou o equipamento DELL LATITUDE 3400, este equipamento não atende no OBJETO. Na descrição do Edital na parte do OBJETO é solicitado:
	MEMÓRIA RAM:
	.Memória RAM tipo DDR4-2.666MHz ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes.

Na página do prospecto anexo no sistema pela a recorrida consta que o equipamento é DDR4 2400 MhZ, o edital exige que seja 2.666 MhZ ou superior, Em sua proposta ele adiciona memória de 2.666 MhZ, mas a base de slot é de 2400 MhZ tornando-se imcompátivel, por tanto não atende ao Edital.


	Conclusão


Isto posto, quer que seja revista a decisão do Pregoeiro quanto a classificação das propostas que não atendam ao Edital, que seja observado o princípio da vinculação ao Edital.

P/ Deferimento
Rio Branco – AC, 14 de agosto de 2020.
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