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Esclarecimento 28/07/2022 10:11:08

Questionamento 01: QUESTIONAMENTO FORMA DE FATURAMENTO - Hardware e serviço Considerando que o edital de licitação em questão engloba o fornecimento de equipamentos eletrônicos (hardwares) e seus inerentes e intrínsecos serviços de instalação e garantia, indagamos: Em estrita observância à legislação vigente, denota-se que a tributação incidente nos equipamentos (hardware), qual seja ICMS, é diferente da aplicada nos serviços (garantia e softwares), ISS. À vista disso, entendemos que ambos não devem constar na mesma nota fiscal e que podemos emitir uma nota fiscal para os equipamentos (hardware) e outra para os serviços. Está correto nosso entendimento? Questionamento 02: - PRAZO DE ENTREGA: No edital, pág 16, item 7 DO RECEBIMENTO E DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, subitem 7.3, temos o seguinte prazo de entrega para os Órgãos Participantes, os quais os equipamentos serão destinados: 7.3 "A entrega do material deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. (Grifo nosso)" O prazo de entrega praticado pelo mercado para itens similares ao objeto desta licitação é de 90 (noventa) dias, pois tais equipamentos mesmo que de procedência nacional, possuem configurações especificas, que em geral demandam um tempo maior de fabricação e entrega pois possuem alguns componentes que dependem de importações e liberações aduaneiras. Além de tal fato destacamos a falta de insumos para fabricação de computadores, notebooks e demais equipamentos de computação pessoal, fato esse anunciada em vários veículos de comunicação como jornais, revistas e internet, o que faz com que o prazo de entrega praticado pelo mercado seja maior do que o esperado. Diante do exposto, visando a ampla concorrência e participação dos grandes fabricantes do objeto desta licitação e considerando ainda o momento em que estamos enfrentando uma situação sem precedentes devido à pandemia do COVID- 19, solicitamos que seja concedido o prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens/Empenho, para que seja realizada a entrega dos equipamentos, produtos nacionais. Podemos considerar tal prazo? Questionamento 03: - SERVIDOR RACK - TIPO II - ITEM 02 DO EDITAL: No edital páginas 1 e 2, no quadro Descrição Detalhada é solicitado que o servidor seja de 1U porém no item 4.7.3 é solicitado que a máquina tenha no mínimo 4 slots PCI-Express Geração 4. As máquinas de 1U de mercado tem no máximo 3 slots PCIe e 1 AROC interno para controladora de Array e que ela utiliza PCIe Gen4, diante do exposto entendemos que podemos considerar que a máquina possui 4 slots PCIe geração 4. Está correto o nosso entendimento? Caso, nosso entendimento esteja correto, após a configuração completa da máquina teremos 3 slots livres PCIe gen4 após a configuração total. Podemos seguir com este entendimento? Questionamento 04: - SERVIDOR RACK - TIPO II - ITEM 02 DO EDITAL: No item 4.6.2 do edital é solicitado que seja fornecida 4 portas USB, sendo pelo menos 2 USB 3.1, como padrão os servidores HPE tem portas USB padrão 3.0 com alta velocidade (5Gb/s). Entendemos que a utilização de portas USB em servidores resume em alguns periféricos e chaves de seguranças normalmente que não exigem altas velocidades. Como por exemplo pode se ter equipamentos que possuem 1 porta frontal, 2 na parte traseira e 2 internas (total de 5 unidades USB 3.0). Entendemos que com as características das portas e as quantidades atendemos as necessidades do Tribunal de justiça do Acre. Está correto nosso entendimento? Questionamento 05: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: No item 4.25.2 do edital é solicitado que seja fornecida 4 portas USB, sendo pelo menos 2 USB 3.1, como padrão os servidores HPE tem portas USB padrão 3.0 com alta velocidade (5Gb/s) entendo que a utilização de portas USB em servidores resume em alguns periféricos e chaves de seguranças normalmente que não exigem altas velocidades. Como exemplo pode se ter equipamentos 1 porta frontal, 2 na parte traseira e 2 internas (total de 5 unidades USB 3.0). Entendemos que com as características das portas e as quantidades atendemos as necessidades do Tribunal de justiça do Acre. Está correto nosso entendimento? Questionamento 06: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: No item 4.21.8 do edital é solicitado que o equipamento deva suportar expansão de até 40 discos de 2,5" (SFF) ou 20 discos de 3,5" (LFF) na sua configuração máxima. Tendo em vista que este servidor tem apenas 2 discos internos para instalação de sistema operacional e utiliza interface de Fibre Channel para comunicação com storage onde está sendo armazenada todas as informações do TJ Acre. Entendemos que se fornecermos um servidor de 2U com a capacidade de expansão futuras de até 38 discos de 2,5" (SFF) será considerado de acordo com a utilização dele atualmente. Está correto o nosso entendimento? Questionamento 07: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: No item 4.33.1 do edital Interface de Fibre Channel é solicitada 2 interface Fibre Channel, não está claro se é solicitado uma placa com 2 interface ou 2 placas com 1 interface. É possível um melhor esclarecimento? Questionamento 08: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: Na descrição detalhada do Servidor I na página 10 do edital consta: deverá ser fornecida 2 interfaces HBA 16Gbps Fc com 4 transceivers 16G FC tipo SR. E no item 4.33.1 apenas 2 interfaces Fibre Channel. Poderia esclarecer quantas placas e portas devem ser fornecidas?
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Resposta 28/07/2022 10:11:08

Questionamento 01: QUESTIONAMENTO FORMA DE FATURAMENTO - Hardware e serviço: R: Em relação ao questionamento 1, informo que as notas poderão ser emitidas separadamente. Questionamento 02: - PRAZO DE ENTREGA: R: Entendimento está correto, pode ser considerado o prazo de 90 dias, considerando o evento da pandemia de Covid19 e o atual surto da doença na China, entendemos que a crise de fabricação de componentes eletrônicos estão afetandos todas as entregas de itens de tecnologia. Questionamento 03: - SERVIDOR RACK - TIPO II - ITEM 02 DO EDITAL: R: Entendimento está correto. Questionamento 04: - SERVIDOR RACK - TIPO II - ITEM 02 DO EDITAL: R: Entendimento está correto. Questionamento 05:
- SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: R:Entendimento está correto. Questionamento 06: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: R:Entendimento está correto. Questionamento 07: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: R: Uma placa com duas interfaces fibre channel. Questionamento 08: - SERVIDOR RACK - TIPO I - ITEM 03 DO EDITAL: R: Uma placa com duas interfaces fibre channel e 4 transceivers 16G FC tipo SR.

