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Esclarecimento 10/05/2021 12:08:12

1. [...]Formato: 2.5"; Capacidade Mínima: 480 GB; Acompanhado de adaptador removível para instalação; em slot para HD de 3.5"; Interface: SATA 3.0 (6 GB/s); compatível com a versão anterior SATA Rev.2.0 (3Gb/s); Leitura: mínimo 500 MB/s; Gravação: mínimo 450 MB/s; Expectativa de vida útil: 1.000.000 de horas; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Garantia mínima: 12 meses [...]” grifo nosso. Ao analisar as especificações exigidas em edital, verificamos que está sendo solicitado SSD com leitura mínima de 500 MB/s e gravação mínima de 450 MB/s. Tendo em vista que tal especificação atende apenas à uma marca específica (Kingston), com isto o valor para aquisição se eleva e muito, pois diminui o leque de fabricantes que possam ser oferecidos ao certame, visando a possibilidade de ampliar a concorrência e com isso reduzir os valores que este conceituado órgão jurisdicional pode conseguir, visando o princípio da competitividade e isonomia, entendemos que será aceito Disco Rígido SSD com leitura e gravação de 400 Mb/s. Está correto o nosso entendimento? 2. [...]Formato: 2.5"; Capacidade Mínima: 480 GB; Acompanhado de adaptador removível para instalação; em slot para HD de 3.5"; Interface: SATA 3.0 (6 GB/s); compatível com a versão anterior Sata Rev.2.0 (3Gb/s); Leitura: mínimo 500 MB/s; Gravação: mínimo 450 MB/s; Expectativa de vida útil: 1.000.000 de horas; Temperaturade operação: 0 °C a 70 °C; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Garantia mínima: 12 meses [...]” grifo nosso. Ao verificar o adaptador solicitado, verificamos que existem modelos diferentes, onde a sua compatibilidade vai depender do equipamento em que o adaptador será utilizado. Deste modo, visando total compatibilidade entre o adaptador ofertado e o equipamento utilizado, é necessário que tais especificações sejam revistas para verificar se será necessário adaptadores para Notebooks com baias de 12,7mm ou 9,5mm. Informamos que não há praticamente distinção grande valores, porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre poderá receber adaptador incompatível com seus notebooks e causar enormes transtornos para a administração. Com o exposto a cima e com o intuito de ajudar no decorrer do processo sem maiores complicações, esta subscritora pede que seja analisado tempestivamente os questionamentos acima expostos e que o ato convocatório seja reformulado para que possamos atender a todas as exigências editalícias e um número maior de empresa participe do presente processo licitatório.
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Resposta 10/05/2021 12:08:12

Aos questionamentos, a unidade técnica assim se manifestou: Questionamento 01 – Disco Rígido SSD (Leitura: mínimo 500 MB/s; Gravação: mínimo 450 MB/s): O entendimento não está correto, já que foi realizado pesquisas de internet e foram encontrados diversos fabricantes disponíveis no mercado brasileiro, que atendem perfeitamente o que foi especificado neste edital. Site pesquisado: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/listagem/listagem.cgi?string=ssd+480&btnG= Questionamento 02 – adaptador removível para instalação em slot para HD de 3.5´: Este adaptador é para acomodar unidades SSD’s em computadores desktop que oferecem apenas baias para HD’s de 3,5”.

