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Esclarecimento 24/01/2023 10:21:06

Questionamento 01 Edital solicita para o item 01: “Processador com 6 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) núcleos lógicos de processamento e frequência base de 3.30Ghz e 12MB cache somados L2 com L3 Chipset suporta a expansão de memória para, 128 GB, padrão DDR4-2933” Nova linha de processadores disponibilizados pela Intel possuíram um aumento com relação ao desempenho, aumento na quantidade de núcleos físicos, lógicos além do aumento de cache para 18M, possuindo um pequeno ajuste na frequência 3.00 GHz base com aumento de frequência de 4.60 GHz de forma automática. Dessa forma respeitosamente questionamos: Entendemos que ofertando processadores de nova geração disponibilizados pela Intel lançados em 2022 de 12ª geração estaríamos atendendo o certame, está correto nosso entendimento? Questionamento 02 Edital solicita para o item 01: “Possui, cinco portas USB 3.2, sendo, todas portas frontais” Dell em seu equipamento da linha corporativa possui a seguinte configuração: Frontal 1x Porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbps) 1x Porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbps) com PowerShare 1x Porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração (10 Gbps) 1x Porta USB 3.2 Type-C x2 de 2ª geração (20 Gbps) com PowerShare Traseira 2x portas USB 3.2 Type-C de 2ª geração (10 Gbps) 2x portas USB 3.2 de 2ª geração (10 Gbps) 2x Duas portas USB 2.0 (480 Mbps) com SmartPower Entendemos que ofertando 10 portas USB sendo 6 (seis) no formato 3.2 estariamos atendendo o certame de forma superior. Dessa forma respeitosamente questionamos: Para viabilizar a oferta de equipamento da Dell EMC para o certame, visando o melhor custo beneficio para o municipio, entendemos que será aceito equipamentos com 6 (seis) portas USB 3.2 sendo 4 frontais, está correto nosso entendimento? Questionamento 03 Edital solicita para o item 02: Edital solicita “Possui tempo de resposta de 5ms” Os monitores do fabricante DELL com tamanho de 23.8’ da linha corporativa, que atende as demais especificações do certame, possuem tempo de resposta de 5 ms no modo rápido e 10 ms no modo normal. Entendemos que poderá ser aceito monitor com tempo de resposta de 5ms no modo rápido, atendendo as demais características do certame. Está correto nosso entendimento? Questionamento 04 Edital solicita para o item 03: “Possui tempo de resposta de 4ms” Os monitores do fabricante DELL com tamanho de 27’ 4k da linha corporativa, que atende as demais especificações do certame, possuem tempo de resposta de 5 ms no modo rápido e 10 ms no modo normal. Entendemos que poderá ser aceito monitor com tempo de resposta de 5ms no modo rápido, atendendo as demais características do certame. Está correto nosso entendimento? Questionamento 05 Edital solicita:6.3. A entrega do material deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da nota de empenho, podendo ser prorrogado mediante solicitação da contratada e exposição dos motivos que impeça o fornecimento no prazo pactuado e atendendo ao interesse da Administração. Entendemos que o fabricante Dell EMC possui um prazo para fabricação, testes e posteriormente a entrega de no mínimo 60 dias corridos, devemos levar em consideração época de pandemia com atrasos nos componentes de informática que por sua vez são produzidos fora do país. Dessa Para que possamos participar do processo licitatório com equipamentos da Dell EMC respeitosamente questionamos: Será aceitou prazo de entrega dos equipamento de no mínimo 60 dias corridos podendo ser prorrogado?
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Resposta 24/01/2023 10:21:06

Em resposta aos questionamentos apresentados ao Edital do Pregão Eletrônico nº 4/2023, com apoio da Gerência de Redes deste Tribunal, respondemos à: - Questionamentos 1 a 4 - A unidade técnica se manifestou afirmando que aceita os questionamento, de modo que está correto vosso entendimento. - Questionamento 5 - A gerência de instalações se manifestou favorável à alteração do prazo de entrega que passará após a publicação do adendo ao edital para a seguinte redação: ´6. 3 A entrega do material deverá ocorrer dentro do prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da nota de empenho, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta), mediante solicitação da contratada e exposição dos motivos que impeça o fornecimento no prazo pactuado e atendendo ao interesse da Administração." Diante da alteração do prazo, o certame será suspenso para publicação do adendo modificador do edital.

