
                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS  N.º 09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 87/2018

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 09/2018.

Trata-se de pedido de esclarecimentos apresentado acerca dos termos do Edital de Pregão
Eletrônico nº 09/2018, que tem por objeto a aquisição de Servidores, Workstation, Solução
de  Backup  de  Dados  e  Licenciamento  de  Software  para  o  Conselho  Regional  de
Contabilidade  do  Rio  Grande  do  Sul  –  CRCRS,  em  conformidade  com  a  descrição,
especificações técnicas,  quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência
(Anexo I) do presente Edital.

Considerando que os esclarecimentos referem-se às exigências estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 09/2018, o assunto foi submetido à análise e
manifestação da Área Técnica do CRCRS.

ESCLARECIMENTO n.º 01

A interessada PERFILCOMP manifestou-se nos seguintes termos:

Na qualidade  de representantes da Dell  Computadores  a  fim de atender  ao  edital
Pregão  Eletrônico  09/2018,  necessitamos  realizar  os  questionamentos  abaixo
descritos:

Questionamento n.º 1:

Com  relação  a  garantia  dos  equipamentos  de  Hardware  solicitada  nos  itens  do  edital,
entendemos que o CRCRS dispõem de equipe técnica a fim de realizar contato via 0800 ou
chat  a fim de prover  a abertura do chamado junto ao  fabricante do equipamento.  Está
correto nosso entendimento ?

RESPOSTA: Sim, está correto.

Questionamento n.º 2:

Em relação a Garantia dos equipamentos de Hardware solicitados no edital, entendemos
que a garantia deve ser na modalidade 24x7, com atendimento telefônico ou via chat em até
2  horas  e  prazo  de  reparo  no  local  para  substituição  de  peças  em  até  3  dias  após
diagnóstico remoto estaremos atendendo o edital. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim, está correto.
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Questionamento n.º 3:

Em relação aos discos solicitados no servidor item 2, devido a atualizações dos fabricantes,
só estão disponíveis equipamentos com discos de 4 TB ou de 8 TB, sendo que o solicitado
são (8x6TB), desta forma a fim de atender a área total solicitada no edital, bem como a
velocidade  de  interconexão  dos  componentes  IOPS,  entendemos  que  deverão  ser
fornecidos no mínimo 8 discos com capacidade de no mínimo 6TB, e neste caso estaríamos
atendendo o solicitado com o fornecimento de (8 x 8 TB). Está correto entendimento?

RESPOSTA: Sim, está correto.

Questionamento n.º 4:

Em  relação  ao  certificado  de  HCL  solicitado  no  Grupo  2  (Workstation)
http://www.windowsservercatalog.com,  atualmente  o  fabricante  dos  equipamentos
dispõem de certificado de compatibilidade do equipamento com a Microsoft para cada linha
de produto. Tendo em vista que a Microsoft não fornece mais através de pesquisa a seu
website HCL para Windows, entendemos que será aceita comprovação de compatibilidade
do  equipamento  emitida  pela  Microsoft  atentando  que  o  equipamento  possui  tal
compatibilidade. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA:  No caso específico da WORKSTATION, conforme citado de que o mesmo
está indisponível,  aceitaremos comprovação emitida pelo fabricante,  certificado ou
declaração atestando a compatibilidade solicitada no edital.

Questionamento n.º 5:

Em relação ao equipamento Workstation, referente ao Grupo 2 , é solicitada Placa de vídeo 
com 4 conexões Display Port , porem o monitor solicitado é com portas VGA e HDMI  e 
ainda é solicitada porta HDMI no item 3.2.15 .Entendemos que fornecendo equipamento 
com placa de vídeo com 4 portas Display Port e Monitor com conexão VGA,Display Port e 
HDMI estaremos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA:  Sim, está correto.

Dessa forma, o Pregoeiro entende que os esclarecimentos foram devidamente prestados
pela Área da Tecnologia da Informação do CRCRS.
                                

 Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.

                                               Romoaldo Barros da Silva
                                                                         Pregoeiro 
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