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ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR

R. Sen. Eduardo Assmar, 187, - Bairro Seis de Agosto, Rio Branco/AC, CEP 69901-160
- http://femcultura.acre.gov.br/

  
 

PARECER Nº 1/2023/FEM - DTI/FEM - DEF/FEM - DIRAD
PROCESSO Nº 0050.003762.00009/2022-51

DE: Divisão de Tecnologia da Informação - FEM
    

DECLARO que as especificações dos bens/serviços descritos neste processo do Memorando nº 235/2023/SEAD -
SELIC- DIPREG (6217821) com a proposta da Empresa CENTERDATA (6217740) onde na especificação do
processador , o processador  i5-12400 tem como frequência padrão de 2.50GHz (sendo que o mínimo aceitável é
3.10GHz), mas utilizando a tecnologia intel® Turbo Boost chega até a frequência de 4.40 GHz conseguindo está
entre a frequência mínima aceitável e a proposta da Empresa  K K D BATISTA (6217744) encontram-se em
conformidade com os padrões básicos e especificações mínimas pelo padrão e-PING exigidas pela
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD), conforme consulta à documentação disponibilizada
no Portal do Governo do Estado do Acre, realizada em 06/03/2023. Porém, após uma consulta de valores de
mercado, verificamos que a Proposta da Empresa CENTERDATA (6217740) está com o preço acima do valor
praticado atualmente no mercado, chegando um valor entre de 85% a 110% do próprio representante da fabricante
POSITIVO de acordo com o Anexo 02 (6336130)  da proposta enviada, ressaltando que o valor da cotação do
mesmo já inclui o Frete Incluso  (CIF). A proposta da POSITIVO enviada é o mesmo computador da proposta da
empresa CENTERDATA, mudando somente o total da memória, onde a memória da proposta da POSITIVO é de
08GB e a memória da CENTERDATA é de 16GB, vale ressaltar que esse pente de memória não chega a custar mais
de 500,00R$ da fabricante, onde não se justifica o grande aumento do preço final do produto que está sendo
adquirido.

Esta Divisão de Tecnologia de Informação da Fundação de Cultura Elias Mansour - DTI-FEM  manifesta-se
contrário a contratação da ata de registro de preços(6217740) em questão e NÃO SE RESPONSABILIZANDO
pela aquisição desses 04 computadores de MARCA: POSITIVO - MODELO: MASTER D3400, deixando a
responsabilidade da administração decidir adquirir ou não sobre a aquisição desses equipamentos tecnológico.

De acordo com o Decreto nº 10.101 – Dispõe sobre os padrões básicos e as especificações mínimas de referência
dos serviços e bens de informática, software, comunicação e telecomunicação, de observância obrigatória pelos
órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo temos que levar em conta as especificações
e valores de mercado, então, a ata em questão não tem vantajosidade econômica para esta Fundação, pois de acordo
com o Anexo 02 (6336130) descrevem o mesmo computado de acordo com a fabricante, porem com um preço
inferior da Ata. Entretanto, pra questão de comparação de preço, podemos mostrar um equipamento com
superioridades nas especificações, 02 monitores e valores inferiores no valor de 9.500,00 R$ como no Anexo 01
(6329337) , onde esse equipamento foi adquirido recentemente por essa Fundação de Cultura, sendo assim, esta
divisão declara um PARECER NÃO FAVORÁVEL  referente a proposta da empresa CENTERDATA. Essa
divisão emiti um PARECER FAVORÁVEL a respeito da Proposta da Empresa  K K D BATISTA (6217744).

Sem mais para o presente momento, desde já agradecemos a parceria e colaboração e nos colocamos à disposição
para quaisquer esclarecimentos.
 

Atenciosamente
 
 
 
 

Yuri da Silva Barbosa
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI/FEM

Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM
Portaria nº 068 de 08 de fevereiro de 2023

http://acre.gov.br/requisitos-para-emissao-de-parecer-tecnico-da-seict/
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Documento assinado eletronicamente por YURI DA SILVA BARBOSA, Chefe de Divisão, em
07/03/2023, às 15:10, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da
Instrução Norma�va Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.sei.ac.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 6327989 e o código CRC 16F86514.

Referência: Processo nº 0050.003762.00009/2022-51 SEI nº 6327989
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