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Belo Horizonte, 03 de Novembro de 2.008

Ao
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais
Referência: Procedimento Licitatório nº 07/2008 – Pregão Presencial nº 06/2008

Prezada Pregoeira :
Maria Anita Pereira e equipe de apoio

Com relação ao anexo I, especificamente no item 01, subitem 6.7 do edital é feita a
seguinte exigência:

“Alimentação através de fonte chaveada ou automática, padrão BTX, tensão 100-240 V e
no máximo (Grifo nosso) de 310 Watts, freqüência 50/60 Hz, interna, com suporte a PFC
(Fator de Correção da Fonte) PASSIVO , com mínimo de 60% de eficiência energética,
com ventilação própria, e com potência suficiente para suportar todos os dispositivos
internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces,
discos rígidos, memória RAM, demais periféricos).”

Observamos que houve uma limitação na potência da fonte sendo considerada no
máximo 310 Watts, sendo que em licitação é comum a expressão “igual ou superior”
exatamente para evitar isto.Solicitamos que seja feita uma correção, uma vez que , nossa
fonte tem potencia de 365 Watts.
O padrão BTX solicitado é comum em especificações, mas pedimos que considerem
também a fonte padrão 80 Plus, superior a solicitada.
Com relação ao seu pedido de “Suporte a PFC Passivo”, ressaltamos que nossa fonte
trabalha com PFC ativo o que aumenta a eficiência e reduz consideravelmente a perda de
energia,comparando ao que foi solicitado em seu edital.

Vejam o quadro abaixo e façam uma avaliação.

Tipo da Fonte

Eficiência

Perda de energia

de 50 % a 60 %

de 40 % a 50 %

Fonte Com PFC Passivo de 70 % a 80 %

de 20 % a 30 %

Fonte Sem PFC
Fonte Com PFC Ativo

de 95% a 99 %

de 1 % a 5 %

Ressaltamos que não estamos pedindo que retirem qualquer especificação de seu edital.
Solicitamos apenas que seja feita uma revisão para que seja dada oportunidade para
equipamentos de desempenho superior.

Atenciosamente,

Adalberto Elias Chaves
Gerente de Contas Governo
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