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Esclarecimento 06/11/2018 17:45:18
 
Prezado (a) Senhor (a), No intuito de buscar o perfeito entendimento desta estimada Casa, vimos, respeitosamente,
solicitar os seguintes esclarecimentos: Na qualidade de revenda parceira do fabricante DELL, autorizada a participar do
pregão mencionado, identificamos os pontos abaixo que precisamos de esclarecimento para a participação no processo
licitatório. Questionamento 01: Na licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 29/2018 é solicitado no termo de referência “Item
1.5.8 A solução deverá disponibilizar para armazenamento, no mínimo, 32.8 TB de armazenamento líquido total; Deverá ser
fornecido armazenamento bruto por equipamento superior ao solicitado neste termo, visando a atender ao armazenamento
liquido solicitado”. Entendemos que o valor de armazenamento por appliance está definido no sub item “2.1.4.2 Deverão ser
fornecidos discos, conforme a recomendação do fabricante do software de armazenamento proposto, desenvolvidos
exclusivamente para servidores, em uma das opções abaixo”: “subitem 2.1.4.2.1 ou 2.1.4.2.2”. O valor de armazenamento
da solução vai depender da quantidade mínima adquirida. Está correto o nosso entendimento? Questionamento 2: Na
licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 29/2018 é solicitado no termo de referência-Requisitos gerais da Solução
Hipeconvergênte “sub item 1.5.15.1. Serão aceitos licenciamentos integrados ao equipamento OEM (Original Equipament
Manufacturer) para o item 2.1”. Entendemos que o licenciamento OEM informado é para Solução Hiperconvergênte?
Questionamento 3: Na licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 29/2018 é solicitado na configuração da Solução
Hipeconvergênte existente no TRE-DF “sub item 1.7.4 Versão: NUTANIX e Prism Software Editions PRO.Entendemos que a
solução deverá ter licenciamento tal qual ao ambiente original”. Está correto o nosso entendimento? Questionamento 04:
Na licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 29/2018 é solicitado no termo de referência processamento “Item 2.1.2.1 Possuir
dois processadores simétricos Intel Xeon da família E5-2600 de no mínimo 5ª geração (v4 series), com taxa de
transferência de 2.2GHz, 25M cache e 10 núcleos, por processador, superior ou similar”; Com a nova geração de
processador já lançada no Brasil identificamos que o processador especificado nesse processo está desatualizado. Para
acompanhar a evolução tecnológica os equipamentos deverão ser entregues com a nova geração de processadores. O
processador Intel Xeon Silver 4114, 2.20 GHz, é similar ao solicitado no termo de referência com a mesma quantidade de
núcleos e taxa de transferência. O servidor é superior no índice do Standard Performance Evaluation Corporation solicitado
nesse processo. Entendemos que ao substituir o componente não prejudicará a performance do appliance e não onera o
valor de licenciamento da solução. Está correto o nosso entendimento? Vale ressaltar que é de fundamental importância,
confrontar-se tal exigência com o disposto no inciso I do § 1º do art. 3º, que veda aos agentes públicos ´admitir, prever,
incluir, tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou distinções que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para
específico objeto do contrato`. Atenciosamente,
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Resposta 06/11/2018 17:45:18
 
Respostas da área técnica: “Encaminho respostas solicitadas: 1) Sim, está correto o entendimento. 2) Sim, está correto o
entendimento. 3) Sim, está correto o entendimento. 4) Sim, está correto o entendimento”.
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