
Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>

Fwd: Fwd: PE 16/2022 - Avaliação do Produto Ofertado - Lote 3
1 mensagem

CARLOS Ferreira <carlosaf@trt3.jus.br> 28 de setembro de 2022 08:38
Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>

Prezadas,

Segue a justificativa do TRT24 para a não contratação do lote 3 do PE 16/2022.

Att,

---------- Forwarded message ---------
De: asilva <asilva@trt24.jus.br>
Date: ter., 27 de set. de 2022 às 19:38
Subject: Re: Fwd: PE 16/2022 - Avaliação do Produto Ofertado - Lote 3
To: CARLOS Ferreira <carlosaf@trt3.jus.br>

Prezado Carlos,

Em relação a proposta apresentada pela empresa arrematante do lote 3 do PE 16/2022, esclarecemos que,
embora o item ofertado pelo licitante para o lote 3 conste nos Part Numbers elencados no item 29.1.5 do Anexo II
do Edital - Termo de Referência e Solicitações de Participação - código M393A8G40MB2-CFV, pág. 33, este
modelo de memória, do tipo RDIMM, não é listado na tabela 8, item 29.2, do mesmo anexo, onde todos os
modelos de pentes de memória listados são do tipo LRDIMM, de forma que acreditamos ter havido uma
inconsistência não detectada a tempo durante a fase de estudos preliminares onde houve o aceite e concordância
do TRT24 com as especificações.

Além da proposta encaminhada, averiguamos também que as propostas dos demais fornecedores classificados
trazem o mesmo tipo de memória acima descrito.

Para os lotes 1 e 2 do referido certame licitatório, os licitantes arrematantes providenciaram documento do
fabricante dos equipamentos (Huawei) comprovando e garantindo a compatibilidade do produto ofertado com os
equipamentos utilizados pelos TRT3 e TRT12, embora não conste explicitamente nas tabelas de referência do
fabricante.

O TRT24, por outro lado, tem necessidade de uso destes pentes de memória em equipamentos de fabricante
diverso (HPE), onde, apesar da divergência de fabricantes dos servidores, a matriz de compatibilidade dos
componentes são idênticas aos itens listados na tabela 29.2, com mesma arquitetura e processadores da mesma
linha e geração, o que motivou este E. TRT à co-participação no certame, por tratarem-se de itens totalmente
compatíveis entre si.

Porém, uma vez que as propostas ofertadas acabaram caindo em um item de exceção relacionado nas
especificações, embora acreditemos que conforme os itens ofertados sejam compatíveis com os servidores da
marca Huawei, também o serão para os servidores equivalentes da marca HPE, acreditamos ser inviável ao TRT24
correr o risco de homologação de um produto sobre o qual pairem dúvidas sobre a adequação deste aos
propósitos finais em nossa infraestrutura, o que acabaria redundando em prejuízos tanto à administração pública
quanto aos fornecedores envolvidos.

Adicionalmente, caso o lote destinado ao TRT24 reste fracassado no certame, haverá pouco prejuízo a este TRT,
uma vez que a previsão orçamentária pra esta ação se daria apenas no decorrer do ano de 2023, havendo tempo
suficiente para que efetuemos localmente processo de contratação para o atendimento da necessidade.

Desta forma, objetivando-se o mais pleno atendimento aos princípios da eficiência e da economicidade, e de
maneira que não traga prejuízos ao atendimento das necessidades dos TRTs 3 e 12, concretizados nos demais
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lotes da licitação, sugerimos a desclassificação das propostas apresentadas.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Alessander M. Silva
Chefe da Div. de Infraestrutura de TIC
Sec. de Tecnologia da Informação e Comunicações
TRT 24ª Região
Campo Grande - MS
(67) 3316-1730
(67) 98118-3003 

On 24/08/2022 06:38, CARLOS Ferreira wrote:

Alessander,

Repasso, para avaliação, proposta e catálogo da empresa arrematante do lote 3 do PE 16/2022, relativo à
aquisição de pentes de memória de 64 Gb.

Preciso de um "de acordo" de vocês para a sua homologação .

Att,

---------- Forwarded message ---------
De: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>
Date: ter., 23 de ago. de 2022 às 20:37
Subject: PE 16/2022 - Avaliação do Produto Ofertado - Lote 3
To: Secretaria De Infraestrutura Tecnologica <seit@trt3.jus.br>, CARLOS Ferreira <carlosaf@trt3.jus.br>

Prezados,

Boa noite,

Segue em anexo a proposta e o catálogo do produto/marca ofertado pela empresa VIA COMPUTER
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, arrematante do lote 3 do PE 16/2022, cujo objeto é a aquisição de
pentes de memória compatíveis com lâminas Huawei.

Solicita-se a avaliação da compatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital.

Atenciosamente

Graziella Melgaço

SLCD - Seção de Licitações e Contratações Diretas
SELC - Secretaria de Licitações e Contratos
Av. do Contorno, 4631, 4º Andar, Funcionários Belo Horizonte/MG 
CEP: 30110-027    -   (31) 3228-7142/7144/7145/7040

--
Carlos Antônio Ferreira
Secretário de Infraestrutura Tecnológica
TRT 3ª Região
Tel. 31 32387914
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