
                                                                     

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  04  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 04

A interessada SYSTEC INFORMATICA LTDA manifestou-se nos seguintes termos:

A empresa Systec Informática Ltda, vem por meio desta solicitar esclarecimento quanto ao
Grupo 1 - item 3 - Unidade LTO 6.

Questionamento 1:

Ocorre que este produto possui dois modelos sendo um para rack que agrega mais valor e
outra unidade simples não podendo ser instalada em rack, sendo assim, não foi informado
se esta unidade deverá ser para instalação em rack ou não? 

RESPOSTA DA  ÁREA TÉCNICA:  A  unidade  solicitada  se  refere  ao  modelo  mais
simples, ou seja, que não pode ser instalada em Rack.

Questionamento 2:

Nos requisitos técnicos, no item 3.1.4.1, fala que Deve incluir console de acesso à tela do
servidor, permitindo gerenciamento total  da máquina remotamente. Esta sendo solicitado
console com monitor, teclado e mouse?

Conforme se pode ver abaixo na descrição não consta:

3.1.3 ITEM C: UNIDADE DE FITA
3.1.3.1 Unidade de fita de backup EXTERNO (LTO-6 compatível do mesmo fabricante do 
servidor ofertado, por questões de compatibilidade, deve incluir todas os cabos e 
controladoras necessárias para o perfeito funcionamento.
3.1.3.2 Capacidade comprimida: 6 TB.
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3.1.3.3 1 slot para cartuchos.
3.1.3.4 Capacidade nativa: 2,5 TB.

3.1.4 REQUISITOS TÉCNICOS
3.1.4.1 Gerenciamento remoto: O equipamento deve oferecer software de gerenciamento do
próprio fabricante. Deve incluir console de acesso à tela do servidor, permitindo 
gerenciamento total da máquina remotamente. Todas as licenças deverão estar inclusas 
pelo mesmo período da garantia. 
3.1.4.2 Padronização: Os componentes internos ao gabinete deverão ser montados pelo 
fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do 
computador pelo licitante.
3.1.4.3 Compatibilidade: Comprovação de que o computador, de mesma marca e modelo do
equipamento proposto, é compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 2016 
Server ou superior. Deverá constar no catálogo HCL (Hardware Compatibly List) ou 
Microsoft Windows Catalog, publicado no site Internet da Microsoft, no endereço 
http://www.windowsservercatalog.com.

RESPOSTA: Não está sendo solicitado console física com monitor, teclado e mouse. A
especificação faz referência ao SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIDOR.

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

 Porto Alegre, 23 de novembro de 2018.

                                               Romoaldo Barros da Silva
                                                                         Pregoeiro 
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