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Esclarecimento 26/04/2022 12:50:16
 
Bom dia segue abaixo pedido de esclarecimento/impugnação; Conforme descrito no edital se faz necessário contratar o
pacote de serviço de suporte técnico de garantia diretamente do fabricante ou ser o próprio fabricante Dell para participar
da concorrência. Tendo em vista que a OTG tem mais de 20 anos de mercado, mais de 15 mil equipamentos suportados
com presença em território nacional, tendo experiência, estoque com peças e atendendo atualmente em vários clientes os
modelos do objeto desta contratação, a OTG pode participar desta licitação sem a participação da Dell? -- Logo Fabiana
Resta Departamento GOV T: (15) 981040858 E: fabiana.resta@otg.com.br
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Resposta 26/04/2022 12:50:16
 
Bom dia. Quanto ao questionamento do email abaixo informamos que por exigência do fabricante do equipamento STORAGE
UNITY 450F, de número de série FC500182100005, o serviço deverá ser prestado diretamente pela DELL através de
contratação entre seus representantes credenciados. Jaime Donizete Bonamichi Coordenador de Logística de TI 35-3449-
6177 / 35-99216-6138 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC. Av. Vicente
Simões, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465 www.ifsuldeminas.edu.br
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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

PE 08.22 - Pedido de esclarecimento/Impugnação 
2 mensagens

Fabiana Resta de Camargo <fabiana.resta@otg.com.br> 21 de abril de 2022 11:29
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Bom dia

segue abaixo pedido de esclarecimento/impugnação;

Conforme descrito no edital se faz necessário contratar o pacote de serviço de suporte técnico de garantia diretamente do
fabricante ou ser o próprio fabricante Dell para participar da concorrência. Tendo em vista que a OTG tem mais de 20 anos de
mercado, mais de 15 mil equipamentos suportados com presença em território nacional, tendo experiência, estoque com peças
e atendendo atualmente em vários clientes os modelos do objeto desta contratação, a OTG pode participar desta licitação sem
a participação da Dell? 

--  

Fabiana Resta
Departamento GOV 
T: (15) 981040858 
E: fabiana.resta@otg.com.br

Suporte e Manutenção | Locação de Servidores | Servidores Seminovos | Cloud

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 26 de abril de 2022 12:53
Para: Fabiana Resta de Camargo <fabiana.resta@otg.com.br>

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

"Quanto ao questionamento do email abaixo informamos que por
exigência do fabricante do equipamento STORAGE UNITY 450F, de
número de série FC500182100005, o serviço deverá ser prestado
diretamente pela DELL através de contratação entre seus
representantes credenciados.
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
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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. 


