
PELO FUTURO DO TRABALHO

PARECER TÉCNICO DO CONCORRÊNCIA SESI/SENAI-DRISE

N° 24/2020

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA CRAFTI SERVIÇOS

Em análise ao recurso interposto pela empresa CRAFTI SERVIÇOS, detalhamos a

seguir as conclusões para cada questionamento apresentado

1) Recurso: ITEM 11 (COMPUTADORES)

Resposta: Observando-se o "ANEXO II ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS" em seu

item "REQUISITO GERAL PARA TODOS OS ITENS" está descrito que: "Na proposta

comercial o fornecedor deve incluir a Marca e o Modelo do equipamento, material

e software cotado, incluindo documentos técnicos (prospecto do equipamento/peças

e/ou folder e/ou manual e/ou especificações no site do fabricante, declarações dos

fabricantes, etc.), que comprovem as especificações exigidas pelo SENAI -

DR/SE. A não apresentação da documentação exigida implicará na

desclassificação da Empresa Licitante." Dessa forma, pode-se observar que o

equipamento foi desclassificado, pois na especificação recebida, indicava todas as

possíveis versões do modelo cotado e não definia qual delas estava sendo

oferecida no certame, impossibilitando a análise do item e de qualquer parâmetro

de preço.

Ainda assim, realizando a análise técnica da amostra que foi fornecida pelo

licitante, ressaltamos que o equipamento não atende aos seguintes subitens da

especificação do edital:

I Quantidade de núcleos; 4 memória cache; 9 memória RAM; 28 Unidade de disco;

32 controladora de vIdeo offboard; 41 gabinete tool less; 50 conectores de entrada;

75 certificação EPEAT Gold.

Comprovando que o equipamento é inferior à especificação exigida, e, ratifica que o

mesmo não atende ao solicitado no Edital.
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2) Recurso: ITEM 2 (SWITCH 28 PORTAS POE GERENCIAVEL).

Resposta: Observando-se o "ANEXO II ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS" em seu

item "REQUISITO GERAL PARA TODOS OS ITENS" está descrito que: "Na proposta

comercial o fornecedor deve incluir a Marca e o Modelo do equipamento, material

e software cotado, incluindo documentos técnicos (prospecto do equipamento/peças

e/ou folder e/ou manual e/ou especificações no site do fabricante, declarações dos

fabricantes, etc.), que comprovem as especificações exigidas pelo SENA! -

DR/SE. A não apresentação da documentação exigida implicará na

desclassificação da Empresa Licitante." Dessa forma, pode-se observar que o

equipamento foi desclassificado, pois na Proposta Comercial, o mesmo indicava

Além disso, o catálogo do produto, onde o licitante informou que indicou o Part

#J9773A_AR_SC, existiam 17 tipos de Part Number diferentes, em mais de 15

páginas, não informando qual deles estava sendo oferecido no certame,

impossibilitando assim, a análise do item.
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Conforme a descrição do Part Number #J9773A_AR_SC, informado no Recurso

Administrativo, conseguimos analisar as especificações do equipamento e atestamos que o

mesmo atende as exigências do Edital.

Ressaltamos que a realização da diligência é uma prerrogativa da contratante e não

obrigação. A área técnica, normalmente faz a diligência, para dirimir dúvidas técnicas que não

estão claras em uma determinada especificação. Um licitante que vadej àma
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Exemplo do que foi apresentado no catálogo:
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Concorrência e não deixa exatamente claro, a Marca e Modelo do produto que está cotando,

não demonstra interesse na transparência do processo, pois, sem essas informações, é

impossível a análise técnica do produto, independentemente do valor cotado.

Aracaju, 21 de dezembro de 2020

Márcio Gi Uveira de Souza

GEREN FDE
GCTI - Ginia Compartilhada de Tecnologia da Informação
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