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Caixa de Entrada [1/799] - Poder Judiciário do Acre - Seção de Licitação e de Contratos <cpl@tjac.jus.br>
<cpl@tjac.jus.br>
ESCLARECIMENTO TJ/AC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre (SOL 31765)
De:	Microtecnica_Hibim <compras4@microtecnica.com.br>	28/07/2020 20:44 Para: cpl@tjac.jus.br

A

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Permanente de Licitação ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 20/2020
(PROCESSO SEI N°. 0005005-38.2019.8.01.0000)


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:

Na descrição Do Objeto, Item 1, está sendo solicitado:
"Possuir 2 (dois) slots para memória RAM, permitindo a instalação de 32 (trinta e dois) Gigabytes, do tipo DDR4 com permissão de operação em modo Dual Channel".
Para aumentar o número de ofertas, reduzindo o custo de aquisição, sem trazer qualquer prejuízo prático para a utilização do equipamento e em upgrades futuros, entendemos que serão aceitos notebooks com 1 slot de memória suportando até 16GB.

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 Telefone: (61) 3968-9902
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Segurança da Informação

Número Processo: 0005005-38.2019.8.01.0000 Interessado: Tribunal de Justiça do Acre Assunto:

INFORMAÇÃO


À DITEC,
A GESEG informa que, segundo consta no TERMO DE REFERÊNCIA (0814556) os itens 2.1 e 5.1 o equipamento fornecido deverá ter 2 slots de memória e suportar a instalação de 32GB DDR4, porém terá que ser fornecido com no mínimo 8GB DDR4-2.666MHz.
Mas entendemos que para uma maior concorrencia poderá ser aceito equipamentos fornecidos com 2 slots de memória e suportar a instalação de 16GB DDR4, porém terá que ser fornecido com no mínimo 8GB DDR4-2.666MHz.
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Amilar Sales Alves, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 0825421 e o código CRC DC591F13.
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