Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Fabricio Santos Cardoso
segunda-feira, 31 de agosto de 2020 13:53
Jânio de Abreu
Paulo Ricardo Carneiro Abrahão
RE: Pregão Eletrônico nº 075/2020 - Análise de capacidade técnica - Empresa:
América Tecnologia

Jânio, boa tarde.
Informamos, após análise da documentação fornecida, que a proposta da empresa é aceitável, pois, no
atestado da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, temos os seguintes equipamentos suportados, pelo
prazo de 36 (trinta e seis) meses:




SpectraLogic T950 - 1 braço, 40 (quarenta) drives e 1600 (mil e seiscentos) slots;
2 (duas) SpectraLogic T-finity - 1 braço, 24 (vinte e quatro) drives e 1600 (mil e seiscentos) slots.

Essas especificações atendem ao item 12.3.1, Capítulo XII, do edital do PE 75/2020, a saber:



50% (cinquenta por cento) da quantidade de slots, drives e braços robóticos presentes na fitoteca
do Prodasen - Quantum Scalar i6000 - 1 braço, 12 (doze) drives e 1242 (mil duzentos e quarenta e
dois) slots.

Att.,
Fabrício Santos Cardoso
Serviço de Produção da COINTI
Senado Federal | Prodasen
Via N2 Bloco 1
Telefone: +55 (61) 3303-3672
www.senado.leg.br
www.facebook.com/senadofederaldobrasil

1

De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Enviado: sexta-feira, 28 de agosto de 2020 13:32
Para: Fabricio Santos Cardoso <fcardoso@senado.leg.br>
Assunto: Pregão Eletrônico nº 075/2020 - Análise de capacidade técnica - Empresa: América Tecnologia
Prezado Fabrício, bom dia!
Enquanto aguardarmos resposta das diligências destinadas a sanar as dúvidas suscitadas nos atestados apresentados
pela LINK INFORMÁTICA EIRELI, segue, para análise, a documentação de qualificação técnica da empresa AMÉRICA
TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, apresentada no curso do Pregão Eletrônico nº
75/2020, cujo objeto trata da “contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica e suporte
presenciais para fitotecas automatizadas Quantum Scalar i6000 do Senado Federal”.
Informo que referido certame foi suspenso temporariamente, e sua continuidade agendada para a próxima
segunda-feira, 31/08/2020, às 15h.
Aguardo manifestação conclusiva quanto à aceitabilidade da proposta.
Atenciosamente,
Janio de Abreu
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014
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