
     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS  N.º 14-17

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88-17

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 01 ao Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico n.º 14-17.

ESCLARECIMENTO 01

A  interessada  TORINO  INFORMÁTICA LTDA.  manifestou-se  nos  seguintes  termos,  os
quais enumeramos:

“Com  interesse  de  nossa  empresa  em  participar  deste  processo  licitatório,  estamos
encaminhando algumas dúvidas referente ao termo de referência.

Segue:

Q1 - É solicitado que o servidor ofertado devera possuir no mínimo 600 pontos de 
SPECs. 

Entendemos que esta pontuação deverá ser a mesma tanto para o Servidor ITEM A 
quanto para o ITEM B. 

Está correto nosso entendimento?

Q2 - É solicitado Unidade Externa de Backup com todos os cabos e controladoras 
necessárias para o perfeito funcionamento. 

Entendemos que a controladora devera ser entregue de forma avulsa, não instalada 
em qualquer servidor, tendo o CRC a responsabilidade de instalação da 
controladora. 

Esta correto nosso entendimento?

 Q3 - No edital não é mencionado que os equipamentos deverão estar em linha de 
fabricação, entendemos que o órgão aceitara equipamentos que já estão 
descontinuados pelos fabricantes, mas que ainda estão cobertos pela garantia e 
suporte pelo fabricante. 

Esta correto nosso entendimento?”

A respeito, esclarecemos.

Questão 01 -  Está correto. A pontuação deve ser de no mínimo 600 pontos, para o Item A:
Servidor de Virtualização e igualmente para o Item B: Servidor de Backup.
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Questão  02  -   Não.  A  instalação  da  controladora  no  Servidor  de  Backup  é  de
responsabilidade  da  empresa  fornecedora,  conforme  descrito  no  Item  B:  Servidor  de
Backup.

Questão 03 – Sim. Desde que o suporte e a garantia de 5 anos, On-site, prevista no Edital,
sejam cumpridas integralmente durante a vigência da mesma, sem nenhum ônus para o
CRCRS.

     Porto Alegre, 04 de dezembro de 2017.

Américo Marques dos Santos 
                                                                                Pregoeiro
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