ESCLARECIMENTOS
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 02
Ref. Pedido de esclarecimentos apresentado em 11/11/2020 via e-mail licitação@tjmmg.jus.br.
Foi apresentado em 11 de novembro de 2020 um pedido de esclarecimentos sobre um ponto do Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme transcrito, abaixo:
Referente o lote4 - Storage.
No item 14 do edital é solicitado:
14. Deverão ser ofertados 40 TB brutos em discos rígidos de, no máximo, 4 TB com velocidade de rotação de 7.200
RPM do tipo NL SAS;
Equipamentos de tecnologia estão sempre passando por atualizações tecnológicas, principalmente componentes internos
como: (discos, memoria, processador, fontes). Dessa forma, o disco de 4 TB solicitado, encontra-se obsoleto e seu
substituto natural é o HD de 6 TB. Visando ampliar a competição, entendemos que poderemos ofertar discos com
capacidade máxima de 6 TB em substituição ao de 4 TB, uma vez que, não trará nenhum impacto na configuração do
equipamento e alcançado assim os mesmos 40 TB brutos solicitamos nesse certame. É correto nosso entendimento?
Para atendimento ao objeto deste edital, a solução a ser ofertada é composta por produtos (hardware) e serviços
(garantia, serviços de Instalação, softwares e treinamentos). Tendo em vista que a tributação sobre esses itens é
diferenciada, entendemos que será permitida a emissão de nota de produtos para os equipamentos e nota de serviços
para os itens de serviços. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 02
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre nos informar que:
RESPOSTA
Sim, está correto o entendimento em relação ao tamanho máximo dos discos.
Quanto à emissão das Notas Fiscais, foi feita consulta à Diretoria de Finanças do Tribunal que não viu óbice algum.
Portanto, está correto o entendimento.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Pregoeiro, em 12/11/2020, às
14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o código
verificador 0192296 e o código CRC 36AC16F6.
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