REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Presencial nº. 03/2018,
Processo Administrativo nº 1631/2018, cujo objeto é à aquisição de equipamentos de TIC
(Tecnologia da Informação e Comunicação), implantação de todos os itens com garantia
técnica do fabricante, devidamente descritos e caracterizados nas especificações técnicas de
cada item, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.
À ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2018.

Considerando o pedido de esclarecimentos da empresa ADISTEC
BRASIL INFORMÁTICA LTDA, datado no dia 07 de dezembro de 2018, após consulta
ao Setor de Tecnologia da Informática a pregoeira do certame apresenta as respostas ao
pedido, conforme segue:
QUESTIONAMENTOS:

01: Pedido de Esclarecimento:
LOTE 1 – ITEM 2: SERVIDOR DE REDE DO TIPO 2
23.1.1.1.4. Possuir interface de 12Gb/s.
23.1.2.1.3. Possuir interface de 12Gb/s.
Entendemos que, no mercado de TI (Tecnologia da Informação) não existem
equipamentos de disco do tipo SSD SATA com velocidade de 12Gb/s, conforme
itens indicados, sendo assim, ao ofertar equipamentos com disco do tipo SATA e
velocidade de 6Gb/s, que manterá o mesmo desempenho tecnológico que o outro,
atenderemos a necessidade da licitante. Está correto nosso entendimento?
01: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto.
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02: Pedido de Esclarecimento:
LOTE 1 – ITEM 3: SWITCH TOPO DE RACK
36.1.3. Deve ser fornecido com pelo menos 1 (um) transceiver 10GBase-SR. Os
transceivers fornecidos deverão ser do mesmo fabricante do switch.
36.1.4. Deverá possuir cabo do tipo “Direct Attach Cable”, para interligação SFP+
para SFP+, para velocidade de 10GbE. O cabo deverá ter comprimento mínimo de 7
metros.
Entendemos que, a oferta de apenas 1 (um) equipamento switch topo de rack
dispensa a necessidade de fornecimento dos itens (36.1.3 e 36.1.4), uma vez que a
interligação entre o mesmo e o switch de núcleo da licitante será feito através de
cabo do tipo Base-T, com velocidade Gigabit, melhorando financeiramente a
solução ofertada. Está correto nosso entendimento?
02: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto, porém é de responsabilidade do FORNECEDOR, entregar todos
os cabos para a interligação mencionada.

03: Pedido de Esclarecimento:
LOTE 1 – ITEM 6: TREINAMENTO
6.1.1. Deverá ser fornecido uma vaga para treinamento em um centro oficial
autorizado pelo fabricante, de cada tecnologia que for ofertada nos itens 1, 2, 3, 4 e
5.
Entendemos que, os equipamentos dos itens 1, 2 e 3 possuem garantia e suporte
técnico especializado sobre seus componentes físicos e lógicos, os quais serão
instalados, configurados e todo conhecimento durante esses processos, serão
catalogados e repassados a licitante na forma de hands-on, garantindo sua operação,
sendo assim, ao ofertar treinamento em centro oficial autorizado apenas para os
itens 4 e 5 que são softwares e demandam personalização frequente de
configurações especificas para o constante funcionamento do ambiente da licitante
atendemos sua necessidade. Está correto nosso entendimento?
03: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto.
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04: Pedido de Esclarecimento:
LOTE 2 – ITEM 2: COMPUTADOR – TIPO 2
83.1.14. Possuir nos mínimos as seguintes conectividades:
83.1.14.1.1. 2 x MHL/HDMI.
Entendemos que, apenas 1 (uma) interface digital HDMI é suficiente para
comunicação com o computador sendo assim, ao ofertar equipamento monitor de
23 polegadas com 1 (uma) porta do tipo HDMI e com todas as outras características
iguais as solicitadas em especificação técnica atendemos a necessidade da licitante.
Está correto nosso entendimento?
04: Resposta do Esclarecimento:
Sim, esse monitor está dimensionado para uso em conjunto com a CPU.
05: Pedido de Esclarecimento:
82.1.3. O gabinete deverá ser do tipo desktop, com altura máxima de (29 cm) e
Largura de (9,27 cm) com profundidade: (29,20 cm) e peso médio de (6,30 kg)
82.1.4. Deverá possuir fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC,
com potência máxima de 200W e eficiência mínima de 85%.
Entendemos que, o equipamento computador do tipo 2 no lote 2, devido a sua
arquitetura de refrigeração e de expansão, possui gabinete e fonte diferentes dos
desktops comuns, conhecidos comercialmente como gabinetes do tipo Workstation.
Esses, maiores em altura, largura, profundidade, com consumo de energia maior e
peso. Sendo assim, entendemos que, ao ofertar equipamento do tipo workstation,
mas com medidas superiores as solicitadas (altura de 33.10cm, largura de 17.66cm,
profundidade de 34.50 cm, fonte de energia com potência de 300W e peso em torno
de 10.6Kg), atendemos a necessidade da licitante. Está correto nosso entendimento?
05: Resposta do Esclarecimento:
Sim, a necessidade é fundamentada em Workstation.
06: Pedido de Esclarecimento:
LOTE 2 – ITEM 1: COMPUTADOR – TIPO 1
60.1.5. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8097 pontos para o desempenho, tendo
como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
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Entendemos que, as referências de base de dados do site não são precisas, tendo
uma variação em torno de 5% para mais ou para menos pontos, sendo assim, ao
ofertarmos processador de última geração dentro dessa variação, atendemos a
necessidade da licitante. Está correto nosso entendimento?
06: Resposta do Esclarecimento:
Sim, será tolerado 5% para mais ou para menos.
07: Pedido de Esclarecimento:
61.1.2. Possuir tecnologia DDR-4 com frequência de 2666 MHz.
Entendemos que, a frequência de memória RAM do computador do tipo 1,
correlacionada ao processador do equipamento, não alcança desempenho de
2666Mhz. Sendo assim ao ofertarmos memória RAM com frequência de 2.400Mhz,
essas, nacionais e de custo menor, atendemos a necessidade da licitante. Está correto
nosso entendimento?
07: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto.
08: Pedido de Esclarecimento:
67.1.3. Possuir 1 (uma) baia interna para acomodação de disco rígido de 2,5
polegadas.
67.1.4. Possuir 1 (uma) baia interna para acomodação de disco rígido de 3,5
polegadas.
Entendemos que a necessidade da licitante é de 1 (um) disco de tamanho físico 2.5”
para o item 64, subitem 64.1.2, sendo assim, ao ofertarmos gabinete do tipo desktop
de tamanho Small Form Factor com 1 baia de 2,5 polegadas, essa, suficiente para
acomodar o disco solicitado, atendemos a necessidade da licitante. Está correto
nosso entendimento?
08: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto. Temos a necessidade de apenas 1 disco 2.5’’ conforme
mencionado no Termo de Referência.
09: Pedido de Esclarecimento:
Em relação a Garantia dos itens 01, 02 e 03 do LOTE 01, solicitada no edital,
considerando que os licenciantes de software e sistema operacionais existentes
atualmente no mercado não disponibilizam tempo de solução para falhas e uma vez
que falhas neste contexto podem exigir o desenvolvimento de um patch,
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entendemos que, ao ofertarmos um nível de suporte com 3 anos de garantia,
atendimento 24 x 7 com tempo de resposta (compreende-se tempo de resposta,
como o tempo em que o técnico chega ao local com a peça necessária para o reparo
do hardware) para hardware no próximo dia útil, contadas a partir da abertura do
chamado, estamos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?
09: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto.
10: Pedido de Esclarecimento:
Em relação a Garantia dos itens 01 e 02 do LOTE 02, solicitada no edital, estamos
considerando que a garantia do fabricante do equipamento deverá dispor de um
número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos, onde o
suporte e os chamados podem ser relacionados tanto ao hardware quanto a
problemas gerados pelo próprio sistema operacional, drivers ou mesmo software do
fabricante do equipamento embarcado de fábrica nos referidos itens. Está correto
nosso entendimento?
10: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto.
11: Pedido de Esclarecimento:
Em relação a Garantia dos itens 01 e 02 do LOTE 02, solicitada no edital,
considerando que os licenciantes de software e sistema operacionais existentes
atualmente no mercado não disponibilizam tempo de solução para falhas e uma vez
que falhas neste contexto podem exigir o desenvolvimento de um patch,
entendemos que, ao ofertarmos um nível de suporte com 1 ano de garantia,
atendimento 08 x 05 com tempo de resposta (compreende-se tempo de resposta,
como o tempo em que o técnico chega ao local com a peça necessária para o reparo
do hardware) para hardware em até dois dias úteis, contadas a partir da abertura do
chamado, estamos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?
11: Resposta do Esclarecimento:
Sim, está correto.

Carapicuíba, 10 de dezembro de 2018.

Luana Vieira da Silva
Pregoeira
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