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.

GISELE CAVALCANTE SCARAMEL 25701409880, estabelecida na cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo, à AV NICOLA ACCIERI, 750 - 100 inscrita no CNPJ sob o nº
17.598.580/0001-63 Inscrição Estadual 407.315.367.112 neste ato representado seu (sócio/procurador), no
uso de suas atribuições legais,vem:

PREZADOS SENHORES
Conforme ATA Pregão 109, onde registramos a intenção do recurso, segue nossos apontamentos.
É importante salientar a importância de esta digníssima comissão analisar o que é exposto neste recurso
administrativo, pois é a única forma que esta licitante têm para manifestar possível equívoco na classificação em
detrimento de falhas de terceiros que possam ter passado despercebido pelo julgamento inicial.
O correto julgamento trará ao certame, o equilíbrio, a justiça e acima de tudo a transparência do processo além de
premiar de forma coerente e automática a proposta de melhor oferta com pleno atendimento ao edital e trazendo
ào erário o que exatamente pleiteou-se adquirir, quando da abertura do processo licitatório.

Com relação aos itens 1,2 e 3.
Conforme edital: 7.9.15.2. A vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com a proposta
final, catálogos dos produtos, equipamentos e materiais técnicos, fornecidos para avaliação e
validação do atendimento dos requisitos do termo de referência, anexo I do edital.
7.5. Patch Panel 24 portas - CAT 6 também não encontramos os catálogos dos Patch panel e
Patch Cord. Sabemos que não são todos que atendem a esta especificação.
7.6. Cabo U/UTP Cat.6 – LSZH Este cabo solicitado, apenas alguns fabricantes possui. A
utilização de outro cabo no sistema, onera uma diferença grande de valores. Portanto precisamos
ter a certeza que será usado o cabo correto, somente o catálogo com Marca e Modelo para nos
certificarmos.
7.7. Cordão de Conexão 1,5m e 2,5m - Patch Cable - Categoria 6 Este cabo solicitado, apenas
alguns fabricantes possui. A utilização de outro cabo no sistema, onera uma diferença grande de
valores. Portanto precisamos ter a certeza que será usado o cabo correto, somente o catálogo
com Marca e Modelo para nos certificarmos.
7.8. Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6 Este conector por mais simples que pareça, não temos
muitos fabricantes que atendam a todas especificações solicitadas.... somente o catálogo com
Marca e Modelo para nos certificarmos.
Novamente no item 11. É solicitada... QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
A vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com a proposta final, os catálogos dos
produtos, equipamentos e materiais técnicos, fornecidos para avaliação e validação do
atendimento dos requisitos deste termo.
Ressaltamos que é solicitado dos materiais técnicos também, não somente dos
equipamentos. O que não foi entregue. Já sendo um motivo para desclassificação.

Com relação ao Item 4 e 5
O catálogo apresentado pela licitante, trata-se de um catálogo genérico com 9 produtos
possíveis, sendo que apenas 2 atenderiam ao edital.
É interessante que a licitante informe qual modelo realmente vai entregar.
Observando a diferença de mais de 130% no valor do produto anunciado no próprio site do fabricante, é justo que
desconfiamos dos produtos e serviços prestados, pois é uma diferença muito grande.
Entendemos ser um valor inexequível, mediante pesquisas na internet e com conversa telefônica com
distribuidores oficiais da DLINK. Cabe lembrar que são 45 switches a serem entregues.
Diante ao exposto, pedimos a desclassificação da empresa para todos os itens, solicitando continuidade do
processo com as próximas na classificação.
Aproveitando a oportunidade, já deixamos aqui nossa intenção de acompanhar as instalações até a entrega de
todos equipamentos instalados e configurados conforme edital por qualquer Empresa que venha a sagrar-se
vencedora do certame. Somos da cidade e também usuários de alguns locais onde ocorrerá as instalações,
portanto fica bem tranquilo o acompanhamento.

Obrigado
Pede-se Deferimento

Jundiaí, _22__ de ___julho____________ de 2019.
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