
Prezado Hicaro, bom dia! 
Tudo bem? Espero que sim. 
  
  
Prezado Hicaro, referente ao pregão 019/2020, cujo o objeto é: AQUISIÇÃO DE 
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PADRONIZADO E 
CENTRALIZADO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Nos da empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI – EPP, que fomos classificada 
como a primeira colocada do certame na disputa de preços vem apresentar justificas 
para o processo retornar na nossa empresa. 
  
 

  
  
  
DOS FATOS. 
No dia 06/07/2020-13:05:12 fomos desclassificados pelos seguintes motivos. 
Fornecedor desclassificado cf. parecer técnico emitido pela SMSPDS: " Com referências aos itens 
ofertados na proposta comercial, após consulta as descrições, através de catalogos na Internet, somente 
o item 25 (computador) não atende ai edital, especificamente as seguintes especificações: 1.1.1. Fonte de 
alimentação: solicitada de 180 W e no item ofertado a fonte é de 65 W; 1.1.2. Porta USB: solicitada de 08 
portas e no item ofertado são 06 portas; 1.1.3. Unidade ótica: não consta do item ofertado. USB conforme 
o edital, possuindo somente 6 portas." 
  
  
Nos ofertamos na proposta comercial o seguinte modelo: 
  
ITEM 25 
MARCA: Lenovo 
MODELO: ThinkCentre® M910 Tiny 
  
ThinkCentre® M910 - SERVIDOR 
Tiny – ACESSORIO VESA PARA O SERVIDOR. 
  
  
  
  
  
Íamos deixar para apresentar nossas justificativas quando retornar o processo na faze 
recursal, mas como vimos que ninguém esta atendendo o edital além de nossa 
empresa, para evitar que o processo seja declarado como fracassado, estamos 
apresentando nesse ato ao Sr. Pregoeiro para que analise nosso pedido e retorne o 
processo de aceitação, evitando o trabalho de abrir um novo edital onde 
provavelmente o preço ira sair mais alto devido o ajuste do dólar . 
  



Ainda sim, o edital não exige a obrigatoriedade do catalogo técnico durante o certame 
no licitacoes-e. Como pode-se verificar na nossa desclassificação o parecer técnico da 
SMSPDS, onde efetuou consulta do equipamento pela Internet "pós consulta as descrições, 

através de catalogos na Internet, somente o item 25 (computador) não atende ai edital" analisando o 
equipamento errado. 
  
"6.1.5. Verificar no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO IV) quanto à amostra/catálogo 
descritivo, local de entrega dos mesmos, documentos a serem entregues com as 
amostras, quando aplicável, além das demais informações nele contidas." 
  
  
Sendo assim, estou encaminhando a vocês catalogo para analise desta equipe técnica 
da SMSPDS, íamos esperar a faze recursal mas estamos encaminhando este, para 
evite que o edital seja fracassado. 
  
Ainda afirmo que iremos manter o preço da proposta pelo valor de R$ 2.355.000,00, 
devido a parceria que temos junto as fabricas para atender esse edital, onde os preços 
estão congelados para nós, caso abra outro processo, o valor irá subir em torno de 
30% devido ao dólar e COVID. 
  
Segue catalogo do produto item 25 com anotações onde atende o edital. 
  
CATALOGO TECNICO EM ANEXO DO ITEM 25. 
LINK DO CATALOGO TECNICO: 
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkCentre_M910_SFF_datashe
et_EN.pdf 
  
Sendo assim, com todo o elevado respeito, solicito que analise o equipe correto que 
consta em anexo,  e retorne a faze de aceitação para a empresa SCJ SEGURANCA 
DIGITAL EIRELI – EPP. 
  
Prezado HICARO, eu estou à disposição para qualquer dúvida, estamos aqui para 
atende-los da melhor maneira possível. 
  
Forte Abraços. 
  
  
  
  
Atenciosamente, 
 

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkCentre_M910_SFF_datasheet_EN.pdf
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkCentre_M910_SFF_datasheet_EN.pdf

