MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES

Cuida-se de pedido de esclarecimento para o edital do Pregão Eletrônico SRP n° 63/2019, dirigido
via e-mail, às 17h09min de 23/10/2019, à Unidade de Licitações do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pela empresa Global Distribuição de Bens de Consumo
LTDA.
DO QUESTIONAMENTO:
“Prezado pregoeiro

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., empresa com personalidade jurídica, sede e foro na
Comarca de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 89.237.911/0001-40, vem solicitar os
seguintes esclarecimentos:
Referente ao item 01
Esclarecimento 01
Certificação EPEAT GOLD
É de amplo conhecimento que O EPEAT alterou suas métricas para certificação EPEAT, todos os produtos
de TI sofreram alterações incluindo os equipamentos dos principais fabricantes mundiais do seguimento.
Para viabilizar a participação da HP, Dell e Lenovo, neste sentido entendemos que poderão ser ofertados
equipamentos com Certificação EPEAT na categoria Bronze. Está correto nosso entendimento ?
Referente ao item 02
Esclarecimento 02
No edital é solicitado que o equipamento deverá possuir suporte a 5 discos SAS 10Krpm de 600 e que o
chassi deve suportar discos NVME. Entendemos que o equipamento ofertado poderá ter uma combinação
de 3 discos SAS 10K RPM + 2 disco NVME com isto já tirando todo proveito deste backplane solicitado, está
correto nosso entendimento?
Esclarecimento 03
Com relação ao drive de DVD-ROM, acreditamos que esta tecnologia é obsoleta, portanto somente agrega
custo desnecessário ao equipamento, entendemos que para otimizar a utilização dos recursos públicos e
visando ampliar a competitividade no certame será aceito equipamentos fornecido com drive de DVD-ROM
ou equipamento que suporte a emulação deste mesmo drive de DVD-ROM na sua console de gerencia, está
correto nosso entendimento?
Condições Gerais
Esclarecimento 04
Considerando a legislação fiscal vigente, bem como que o objeto da contratação contempla o fornecimento
de equipamentos e serviços de garantia, entendemos que as notas fiscais poderão ser emitidas de acordo
com o objeto a ser faturado, ou seja, poderão ser emitidas notas fiscais distintas para o hardware e serviços
como garantia estendida do equipamento. Está correto nosso entendimento?”
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“Em resposta aos esclarecimentos:
Esclarecimento 01
Certificação EPEAT GOLD.
Resposta: Se o equipamento ofertado for modelo com lançamento posterior a janeiro de 2019, será aceito
o EPEAT na categoria BRONZE, comprovado através de material impresso timbrado do fabricante.
Esclarecimento 02
No edital é solicitado que o equipamento deverá possuir suporte a 5 discos SAS 10Krpm de 600 e que o
chassi deve suportar discos NVME. Entendemos que o equipamento ofertado poderá ter uma combinação
de 3 discos SAS 10K RPM + 2 disco NVME com isto já tirando todo proveito deste backplane solicitado, está
correto nosso entendimento?
Resposta: Correto, desde de que seja atingida a capacidade (volume) total (5 x 600GB variando +/- 10%).
Esclarecimento 03
Com relação ao drive de DVD-ROM, acreditamos que esta tecnologia é obsoleta, portanto somente agrega
custo desnecessário ao equipamento, entendemos que para otimizar a utilização dos recursos públicos e
visando ampliar a competitividade no certame será aceito equipamentos fornecido com drive de DVD-ROM
ou equipamento que suporte a emulação deste mesmo drive de DVD-ROM na sua console de gerencia, está
correto nosso entendimento?
Resposta: Está correto.

Atenciosamente,

Sérgio de Oliveira
Analista de Tecnologia da Informação
Serviço de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação - SGPTI
Hospital de Clínicas - UFTM - Filial Ebserh
(34) 3318-5540”

Quanto ao Esclarecimento 04, informamos que o entendimento está correto.
Delana Márcia Souza Silva
PRegoeira
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