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

ESCLAR$ECIMENTO ME/MG - Ministerio da Educação - Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria (OP-5683) 
2 mensagens

Microtecnica_Hibim <compras4@microtecnica.com.br> 5 de novembro de 2020 15:26
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br
Cc: Microtecnica_Compras10 <compras10@microtecnica.com.br>, Microtécnica_Victor Hugo <compras2@microtecnica.com.br>

Ao

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020

PROCESSO Nº: 23343.002032.2020-16

 

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64,
estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação
vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos,
pelas razões a seguir:

 

No Anexo I, Item 02, está sendo solicitado:
1) Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots de expansão, sendo pelo menos uma porta x16;
2) Controladora de disco rígido e óptico 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido padrão mínimo SATA-III de 6.0 Gb/s
integrada a placa mãe com no mínimo 02 (dois) canais;
Nenhum computador micro ou uSFF atende a especificação solicitada, nem mesmo o modelo de referência do edital. Para que
seja possível a oferta do modelo de referência, entendemos que serão aceitos computadores com as características abaixo:
1) Sem slot de expansão, já que nenhum gabinete micro form factor suporta esse recurso
2) Com controladora SATA com 1 canal, já que nenhum gabinete micro form factor possui 2 conexões SATA
Nosso entendimento está correto?

 

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para compras4@microtecnica.com.br e compras10@microtecnica.com.br

Telefone: (61) 3968-9902

 

Att
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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 6 de novembro de 2020 15:34
Para: Microtecnica_Hibim <compras4@microtecnica.com.br>
Cc: Microtecnica_Compras10 <compras10@microtecnica.com.br>, Microtécnica_Victor Hugo <compras2@microtecnica.com.br>

Prezado Sr. fornecedor, boa tarde! 
Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação):  

" 1) Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots de expansão, sendo pelo menos uma porta x16;2) Controladora de disco rígido e óptico 1
(uma) controladora de unidade de disco rígido padrão mínimo SATA-III de 6.0 Gb/s integrada a placa mãe com nomínimo 02 (dois)
canais;Nenhum computador micro ou uSFF atende a especificação solicitada, nem mesmo o modelo de referência do edital. Para que
seja possível a oferta do modelo de referência, entendemos que serão aceitos computadores com as características abaixo: 

1) Sem slot de expansão, já que nenhum gabinete micro form factor suporta esse recurso

Entendimento incorreto. Onde se lê: “Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots de expansão, sendo pelo menos uma porta x16; ”
entende-se: “Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de expansão do tipo M.2” 

2) Com controladora SATA com 1 canal, já que nenhum gabinete micro form factor possui 2 conexões SATA 
Nosso entendimento está correto? 

Serão aceitos computadores com controladora SATA com 1 canal. ". 

O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo
Federal para consulta. 
  
À disposição. 
Atenciosamente, 
Ronaldo Z. Costa 
[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. 
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Esclarecimento 06/11/2020 15:34:23
 
Ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 20/2020 PROCESSO Nº: 23343.002032.2020-16 A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona
Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado
vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir: No Anexo I,
Item 02, está sendo solicitado: 1) Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots de expansão, sendo pelo menos uma porta x16;
2) Controladora de disco rígido e óptico 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido padrão mínimo SATA-III de 6.0
Gb/s integrada a placa mãe com no mínimo 02 (dois) canais; Nenhum computador micro ou uSFF atende a especificação
solicitada, nem mesmo o modelo de referência do edital. Para que seja possível a oferta do modelo de referência,
entendemos que serão aceitos computadores com as características abaixo: 1) Sem slot de expansão, já que nenhum
gabinete micro form factor suporta esse recurso 2) Com controladora SATA com 1 canal, já que nenhum gabinete micro
form factor possui 2 conexões SATA Nosso entendimento está correto?

 
Fechar
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Resposta 06/11/2020 15:34:23
 
Prezado Sr. fornecedor, boa tarde! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): ´1)
Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots de expansão, sendo pelo menos uma porta x16;2)Controladora de disco rígido e
óptico 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido padrãomínimo SATA-III de 6.0 Gb/s integrada a placa mãe com
nomínimo 02 (dois) canais;Nenhumcomputador micro ou uSFF atende a especificação solicitada, nem mesmo o modelo
dereferência do edital. Para que seja possível a oferta do modelo de referência, entendemosque serão aceitos computadores
com as características abaixo:  1) Sem slot de expansão, já que nenhum gabinete micro form factor suporta esse recurso
Entendimento incorreto. Onde se lê: “Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots deexpansão, sendo pelo menos uma porta
x16; ” entende-se: “Disponibilizar no mínimo02 (dois) slots de expansão do tipo M.2”  2) Com controladora SATA com 1
canal, já que nenhum gabinete micro form factor possui 2conexões SATA Nosso entendimento está correto?  Serão aceitos
computadores com controladora SATA com 1 canal.". O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis
no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.   À disposição.

 
Fechar


