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CPL FUNDECC CPL FUNDECC <cplfundecc@gmail.com>

RES: OBSERVAÇÕES 
1 mensagem

Zilene Ramos <zilene.ramos@drivea.com.br> 29 de dezembro de 2020 20:22
Para: CPL FUNDECC CPL FUNDECC <cplfundecc@gmail.com>
Cc: Eriwelton Vilela Coelho <eriwelton@ufla.br>, ana.santos4@ufla.br, crislainenicolau@ufla.br

Prezada Comissão, boa noite!

 

O Professor Teodorico fez contato no sen�do de esclarecer as questões apontadas.

 

Estamos fazendo um levantamento para comparar as tecnologias(edital x oferta) juntamente com as respostas de
ques�onamentos para enviar aos Senhores mais detalhes no intuito de ficar mais claro.

 

Em relação aos apontamentos neste e-mail sobre processador AMD e GPU, vamos esclarecer.

 

Temos feriado/recesso essa semana. Até terça vamos enviar mais detalhes.

 

Atenciosamente,

Zilene Ramos 
Consultora de Vendas 
zilene.ramos@drivea.com.br 
+55 31 2105-0393 
+55 31 99892-5367 
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De: CPL FUNDECC CPL FUNDECC [mailto:cplfundecc@gmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 29 de dezembro de 2020 16:26 
Para: Zilene Ramos <zilene.ramos@drivea.com.br> 
Cc: Eriwelton Vilela Coelho <eriwelton@ufla.br>; ana.santos4@ufla.br; crislainenicolau@ufla.br 
Assunto: OBSERVAÇÕES

 

Boa tarde. 

 

O motivo do meu contato é para expor um email enviado pelo coordenador técnico professor Teodorico que avaliou a
proposta apresentada pela empresa  ''  É com certa preocupação que envio essa mensagem que aponta na direção
que a solução que ganhou a licitação não é equivalente, do ponto de vista técnico, a solução proposta como
referência. No caso, o edital estabelecia que a solução a ser contratada deveria ser  equivalente ou superior à
configuração descrita como referência. Apesar de alguns detalhes técnicos terem sido omitidos na proposta da
empresa vencedora, foi realizada uma tentativa de esclarecimento dos mesmos. Entretanto, naquela oportunidade, é
importante se comentar que não houve a possibilidade de uma comparação direta mais detalhada entre a solução
proposta e a configuração estabelecida como referência. Dessa forma tivemos a informação  indicando que não
existe  nenhum processador Intel idêntico ao AMD. Outro ponto levantado, que nos deixa preocupados é a
informação  que a GPU ofertada é inferior à GPU de referência, o que estaria em desacordo com o edital. De fato,
temos a licença do software Gaussian, que é o principal programa utilizado na UFLA para cálculo de estrutura
eletrônica de moléculas.  Assim, nos deixa preocupados pelo fato apontado que a GPU T4, ofertada pela empresa
vencedora, não está homologada para esse software.

Dessa forma, penso que, se for possível, seria interessante uma análise mais detalhada de todos os pontos técnicos
questionados''. Sendo assim estamos revendo a aceitação e Habilitação da empresa e pedimos esclarecimentos aos
pontos levantados pela comissão técnica 

 

 

Retornaremos no dia 04/01/2021 e entraremos em contato.

 

  att Eriwelton Pregoeiro  

Comissão Permanente de Licitação

FUNDECC

Sede Administrativa

Campus Histórico da UFLA

37200-900 - Lavras/MG

Tel: (35)3829-1878
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