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Esclarecimento 26/04/2022 12:37:04
 
Prezados, boa noite! Prezados Srs. Boa tarde! A Empresa Enterprise Comercio e Soluções em TI LTDA-EPP, CNPJ
nº.22.777.689/0001-06, sediada, na Av. Raja Gabaglia, nº 3350 – 2º andar, Bairro Estoril – BH – MG, fone 31-3244-6969,
e-mail: licit.enterprise@gmail.com , vem respeitosamente, apresentar o seguinte: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nossa
Revenda autorizada Dell/EMC, Titanium pretende participar do certame ofertando serviços genuínos deste fabricante,
contudo, viemos apresentar o seguinte pedido de esclarecimento: De pronto agradecemos a oportunidade de poder
participar do certame e trazemos a luz que os esclarecimentos são fundamentais para o bom andamento do processo,
contudo, e por fim, apontamos que os seguintes: Pergunta nº 1 – Serviços Dell O serviço a ser adquirido, não se trata de
um serviço a ser prestado por nossa empresa, Revenda Dell , seja, diariamente, semanalmente ou mensalmente com
emissão de nota fiscal de acordo com a prestação do serviço, trata-se de um pacote único para o Dell STORAGE UNITY
450F, de número de série FC500182100005, que é adquirido desta forma junto ao fabricante e repassado ao cliente, e que é
ativado no site do fabricante, dando então direito ao comprador (IFSULMINAS) a acionar a garantia diretamente ao
fabricante, sempre que precisar, na modalidade e prazo descrito no edital e oferecido pelo fabricante Dell/EMC pelo período
contratado, nos moldes e políticas do fabricante Dell/EMC, já expostos e conhecidos quando da aquisição dos equipamentos,
não podendo a revenda(nós) implementar o serviço, amplia-lo ou fazer qualquer intervenção, sob pena de perda desta
garantia do fabricante, conforme política do mesmo; Está correto nosso entendimento e do IFSULMINAS? Pergunta nº 2 –
Serviços Dell/EMC Por políticas do fabricante Dell, já expostas e conhecidos quando da aquisição dos equipamentos, os
equipamentos com as garantias expiradas devem estar totalmente em funcionamento, sem defeito, para ter a nova
extensão de garantia ativada e validada, desta forma entendemos que os equipamentos estão em pleno funcionamento e
sem defeito algum, está correto nosso entendimento? Pergunta nº3 – Serviços Dell/EMC Em consulta ao fabricante Dell,
quanto ao item 6.1 rotinas de execução Resposta no local em 4 (quatro) horas, o mesmo informou que para cidade de
Pouso Alegre, o SLA é de 6 horas, desta forma entendemos que se deve considerar o SLA de 6 horas, conforme politicas do
fabricante, esta correto o nosso entendimento? Cordialmente, Enterprise Soluções Dpto. Licitações Fabio Mesquita 31-3378-
1330 31-99773-3866

 
Fechar
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Resposta 26/04/2022 12:37:04
 
Prezado sr. fornecedor, Boa tarde! Consultado, o setor responsável pela demanda nos retornou as seguintes respostas:
Pergunta nº 1 – Serviços Dell Resposta: o serviço de garantia será contratado junto à rede de representantes da DELL
devidamente qualificados. Todavia, o serviço deverá ser prestado diretamente pela DELL conforme consta no termo de
referência anexo do edital. Pergunta nº 2 – Serviços Dell/EMC Resposta: o equipamento encontra-se em perfeitas condições
operacionais e com integridade física, inclusive com garantia vigente. Pergunta nº3 – Serviços Dell/EMC Correto, o termo de
referência foi alterado para SLA de 6 horas e o edital republicado. Jaime Donizete Bonamichi Coordenador de Logística de TI
O conteúdo deste pedido de esclarecimento, bem como o desta resposta, estarão disponíveis para consulta tanto no
ambiente de compras do Governo Federal, quanto no site institucional. À disposição.

 
Fechar
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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 08/2022 - IFSULMINAS 
2 mensagens

Licitação Enterprise <licit.enterprise@gmail.com> 19 de abril de 2022 18:38
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Prezados, boa noite!

Prezados Srs. Boa tarde!
 
A Empresa Enterprise Comercio e Soluções em TI LTDA-EPP, CNPJ nº.22.777.689/0001-06, sediada, na Av. Raja
Gabaglia, nº 3350 – 2º andar, Bairro Estoril – BH – MG, fone 31-3244-6969, e-mail: licit.enterprise@gmail.com ,
vem respeitosamente, apresentar o seguinte:
 
 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 
Nossa Revenda autorizada Dell/EMC, Titanium pretende participar do certame ofertando serviços genuínos deste
fabricante, contudo, viemos apresentar o seguinte pedido de esclarecimento:
 
De pronto agradecemos a oportunidade de poder participar do certame e trazemos a luz que os esclarecimentos são
fundamentais para o bom andamento do processo, contudo, e por fim, apontamos que os seguintes:
 
Pergunta nº 1 – Serviços Dell
O serviço a ser adquirido, não se trata de um serviço a ser prestado por nossa empresa, Revenda Dell , seja, diariamente,
semanalmente ou mensalmente com emissão de nota fiscal de acordo com a prestação do serviço, trata-se de um pacote
único para o  Dell STORAGE UNITY 450F, de número de série FC500182100005, que é adquirido desta forma junto ao
fabricante e repassado ao cliente, e que é ativado no site do fabricante, dando então direito ao comprador (IFSULMINAS)
a acionar a garantia diretamente ao fabricante, sempre que precisar, na modalidade e prazo descrito no edital e oferecido
pelo fabricante Dell/EMC pelo período contratado, nos moldes e políticas do fabricante Dell/EMC, já expostos e
conhecidos quando da aquisição dos equipamentos, não podendo a revenda(nós) implementar o serviço, amplia-lo ou fazer
qualquer intervenção, sob pena de perda desta garantia do fabricante, conforme política do mesmo;
Está correto nosso entendimento e do IFSULMINAS?
 
Pergunta nº 2 – Serviços Dell/EMC
Por políticas do fabricante Dell, já expostas e conhecidos quando da aquisição dos equipamentos, os equipamentos com as
garantias expiradas devem estar totalmente em funcionamento, sem defeito, para ter a nova extensão de garantia ativada e
validada, desta forma entendemos que os equipamentos estão em pleno funcionamento e sem defeito algum, está correto
nosso entendimento?
 
Pergunta nº3 – Serviços Dell/EMC
Em consulta ao fabricante Dell, quanto ao item 6.1 rotinas de execução Resposta no local em 4 (quatro) horas, o mesmo
informou que para cidade de Pouso Alegre, o SLA é de 6 horas, desta forma entendemos que se deve considerar o SLA de
6 horas, conforme politicas do fabricante, esta correto o nosso entendimento?
 
 

Cordialmente,

Enterprise Soluções
Dpto.  Licitações  
Fabio Mesquita
31-3378-1330
31-99773-3866

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 20 de abril de 2022 12:54
Para: Licitação Enterprise <licit.enterprise@gmail.com>

Prezado sr. fornecedor, 
Boa tarde! 
Consultado, o setor responsável pela demanda nos retornou as seguintes respostas:

Pergunta nº 1 – Serviços Dell
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Resposta: o serviço de garantia será contratado junto à rede de
representantes da DELL devidamente qualificados.
Todavia, o serviço deverá ser prestado diretamente pela DELL conforme
consta no termo de referência anexo do edital.
Pergunta nº 2 – Serviços Dell/EMC
Resposta: o equipamento encontra-se em perfeitas condições
operacionais e com integridade física, inclusive com garantia vigente.
Pergunta nº3 – Serviços Dell/EMC
Correto, o termo de referência foi alterado para SLA de 6 horas e o edital
republicado.
Jaime Donizete Bonamichi
Coordenador de Logística de TI 

O conteúdo deste pedido de esclarecimento, bem como o desta resposta, estarão disponíveis para
consulta tanto no ambiente de compras do Governo Federal, quanto no site institucional. 
À disposição. 

JOÃO CARLOS FERREIRA
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG CEP: 37.553-465

Fone: 55(35) 3449-6150

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por
favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido, e passível de ações e
indenizações judiciais cabíveis. 


