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Assunto Fwd: Pregão presencial n° 010/2019 RP n° 008/2019
Processo Licitatório n° 015/2019

De Saulo Pereira <saulohfp3@gmail.com>
Para <licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br>
Data 2019-06-04 13:01

EU-DoC-Lenovo-System-x3650M5-R2-8871-Server-1-.pdf (~1.4 MB)

O outro email foi enviado sem o anexo.

Segue o anexo.

Att

---------- Forwarded message ---------
De: Saulo Pereira <saulohfp3@gmail.com>
Date: ter, 4 de jun de 2019 às 13:00
Subject: Pregão presencial n° 010/2019 RP n° 008/2019 Processo Licitatório n° 015/2019
To: <licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br>

Boa tarde  ,

  

Por gentileza verificar:

 

 Pregão presencial n° 010/2019 RP n° 008/2019 Processo Licitatório n° 015/2019

 

 

 

Item 2.
  

Edital solicita:

 

  

1)      Edital exige para o item 2:

 

"9.6.1.Atender a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) quanto à não utilização de substâncias
nocivas ao meio ambiente. Deverá ser apresentada declaração do fabricante do microcomputador ofertado ou
através da certificação EPEAT, desde que claramente especificado.

 

9.6.2. Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold.

 

9.6.3. Compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado através de certificado ou
relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou internacional equivalente.

 

9.6.4. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo
INMETRO ou internacional equivalente.
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9.6.5. Certificado de Qualidade e Segurança ao Operador, que garanta segurança para o usuário e instalações, nos
termos do Decreto nº. 7174 de 12 de maio de 2012 e da Portaria do INMETRO nº 170/2012, emitidas por
instituições públicas ou provadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial –INMETRO ou emitida por laboratório que possua ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO
(ACREDITAÇÃO) com o INMETRO."

 

Entendemos que para comprovação de todos os itens acima,  será aceito declaração do fabricante,
conforme modelo em anexo. Nosso entendimento está correto?

 

 

 

 

2)     Termo de referência exige para o item 2 :

 '' Idrac7 Enterprise ''

 

Idrac7 é exclusiva do fabricante DELL, sendo assim para não haver direcionamento para um fabricante,
entendemos que podemos ofertar outro fabricante com características iguais ou superiores. Nosso
entendimento está correto?

 

 

 

3)      Edital exige para o item 2:

 

  " PERC H310, PERC H710,  PERC H710P , Controladoras PERC H710 "

 

3.1- Controladora PERC é exclusiva do fabricante DELL, sendo assim para não haver direcionamento
para um fabricante, entendemos que podemos ofertar controladora RAID de outro fabricante com
características iguais ou superiores. Nosso entendimento está correto?

 

3. 2-Esta sendo informado 3 modelos de controladora RAID, entendemos que podemos ofertar servidor
com apenas um desses modelos? Caso for negativo, informar qual controladora deve ser ofertadas.

 

 

 

 

4)  Termo de referência exige algumas marcas e modelos para o item 2 ; como exemplo citado abaixo:

 

   Placa de Rede Auxiliar Broadcom 5720 QP;
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Sabendo-se que  a lei de licitações impede indicação de marca e modelo de produtos, sendo assim para
uma maior participação de licitantes e seguindo o Principio da economicidade, entendemos que todas
as indicações de marca são apenas uma referência sendo aceito outras marcas e modelos dos
componentes, desde que sejam iguais ou superiores as indicadas. Nosso entendimento está correto? 

 

 

5)      Para o item 2 , edital não deixa claro qual tipo de servidor deverá ser ofertado. Poderia nos
esclarecer se o  servidor deve ser modelo torre ou modelo rack ?

Ficamos no aguardo da resposta dos 5 questionamentos.

Atenciosamente



12/06/2019 Gmail - Resposta a pedido de Esclarecimento (PRG 010/2019)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e190f200b5&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5163678139406408996&simpl=msg-a%3Ar77752… 1/3

Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>

Resposta a pedido de Esclarecimento (PRG 010/2019)
1 mensagem

Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com> 12 de junho de 2019 13:07
Para: saulohfp3@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2019 – RP N.º 008/2019
 
 
Ilmo. Sr. Saulo Pereira,
 
O Município de Conselheiro Lafaiete, através do Pregoeiro, Kildare Bittencourt Dutra, nomeado pela
Portaria nº 955/2019, vem, em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por V. Sa. acerca dos
termos do Edital do Pregão Presencial nº 015/2019, RP nº 008/2019, encaminhar resposta à
solicitação, conforme adiante segue:
 
Inicialmente, transcreve-se na integralidade o questionamento em exame:
 

“Boa tarde  ,
  
Por gentileza verificar:
 
 Pregão presencial n° 010/2019 RP n° 008/2019 Processo Licitatório n° 015/2019
  
Item 2.
  
Edital solicita:
 
1)      Edital exige para o item 2:
 
"9.6.1.Atender a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) quanto à não
utilização de substâncias nocivas ao meio ambiente. Deverá ser apresentada
declaração do fabricante do microcomputador ofertado ou através da certificação
EPEAT, desde que claramente especificado.
 
9.6.2. Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold.
 
9.6.3. Compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado
através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão
credenciado pelo INMETRO ou internacional equivalente.
 
9.6.4. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por
instituição acreditada pelo INMETRO ou internacional equivalente.
 
9.6.5. Certificado de Qualidade e Segurança ao Operador, que garanta segurança para
o usuário e instalações, nos termos do Decreto nº. 7174 de 12 de maio de 2012 e da
Portaria do INMETRO nº 170/2012, emitidas por instituições públicas ou provadas
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
–INMETRO ou emitida por laboratório que possua ACORDO DE RECONHECIMENTO
MÚTUO (ACREDITAÇÃO) com o INMETRO."
 
Entendemos que para comprovação de todos os itens acima,  será aceito
declaração do fabricante, conforme modelo em anexo. Nosso entendimento está
correto?
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2)     Termo de referência exige para o item 2 :
 
 '' Idrac7 Enterprise ''
  
Idrac7 é exclusiva do fabricante DELL, sendo assim para não haver
direcionamento para um fabricante, entendemos que podemos ofertar outro
fabricante com características iguais ou superiores. Nosso entendimento está
correto?
 
3)      Edital exige para o item 2:
 
" PERC H310, PERC H710,  PERC H710P , Controladoras PERC H710"
  
3.1- Controladora PERC é exclusiva do fabricante DELL, sendo assim para não
haver direcionamento para um fabricante, entendemos que podemos ofertar
controladora RAID de outro fabricante com características iguais ou superiores.
Nosso entendimento está correto?
 
3. 2-Esta sendo informado 3 modelos de controladora RAID, entendemos que
podemos ofertar servidor com apenas um desses modelos? Caso for negativo,
informar qual controladora deve ser ofertadas.
 
4)  Termo de referência exige algumas marcas e modelos para o item 2; como exemplo
citado abaixo:
 
Placa de Rede Auxiliar Broadcom 5720 QP;
 
Sabendo-se que  a lei de licitações impede indicação de marca e modelo de
produtos, sendo assim para uma maior participação de licitantes e seguindo o
Principio da economicidade, entendemos que todas as indicações de marca são
apenas uma referência sendo aceito outras marcas e modelos dos componentes,
desde que sejam iguais ou superiores as indicadas. Nosso entendimento está
correto? 
 
 5)      Para o item 2, edital não deixa claro qual tipo de servidor deverá ser
ofertado. Poderia nos esclarecer se o servidor deve ser modelo torre ou modelo
rack?
 
Ficamos no aguardo da resposta dos 5 questionamentos.
   
Atenciosamente”

 
Em relação ao questionamento nº 01, informa-se que tal questionamento foi direcionado pelo Setor
de Licitações ao setor técnico responsável pelo acompanhamento do certame, obtendo-se
manifestação de resposta no sentido de que as declarações referidas podem ser emitidas pela
fabricante, desde que contenham ou sejam acompanhadas das informações exigidas nos itens 9.6.1 a
9.6.5 do Edital.
 
Em relação aos questionamentos nº 02, 03 e 04, todos relacionados às especificações técnicas do
equipamento licitado sob item nº 02 e a possibilidade de oferta de equipamento produzido por
fabricantes diversos, com características iguais ou superiores, tem-se a esclarecer que o instrumento
convocatório contempla configurações mínimas para o item em questão, sendo plenamente
admissíveis ofertas de equipamentos produzidos por fabricantes diversos e marcas similares, desde
que possuam características iguais ou superiores às mínimas previstas no Edital. A propósito, confira-
se o seguinte trecho do Edital relativo ao item questionado:
 

“A empresa a ser contratada deverá fornecer 01(um) servidor para implantação de
SISTEMAS que deverão conter as seguintes configurações mínimas:
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a) Processadores: 02 Processadores Intel® Xeon® E5-2630 v2 2.60GHz, 15M Cache,
7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz ou outro modelo com mesma;
a) Memorias: Capacidades: (4) 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data,
Dimm Tipo e Velocidade: Width, BCC 1600MT/s RDIMMS Tipo de configuração de
memória: Performance Optimized;
b) Discos Rígidos: (2) Disco rígido de 300GB SAS, 15K RPM, 6GBPS Hot-Plug de 2.5";
c) PCIe Riser: Risers with up to 4, x8 PCIe Slots + 2, x16 PCIe;
d) Placa de Rede e Placa de Rede Auxiliar: Broadcom 5720 QP de 1GIGA;
e) Gerenciamento de sistema integrado: Gerenciamento de sistema integrado IDRAC 7
ENTERPRISE;
f) Configuração de Chassis: Chassis com até 8(oito) unidades de disco rígido;
g) Unidade Ótica Interna: Unidade de SATA DVD+/-RW ;
h) Cremalheiras: Deslizáveis com suportes prontos para gerenciamento de cabos
i) Fonte de Energia: Redundantes Hot Plug, 495W;
j) Cabos de Alimentação: (2) Cabo C13-NBR14136, com novos padrões Brasileiros;
k) Diversos: Configuração de bios para gerenciamento de energia Raid controladora
H310/H710/H710P Controladora PERC H710,512MB, NV CACHE Bezel Possuir no
mínimo 3 (três) anos de garantia;
l) Sistema Operacional: Windows Server em mídias removíveis e devidamente instalado
e configurado;
m) Garantia mínima de 1 ano do fabricante.”

 
Em relação ao questionamento nº 05, tem-se a esclarecer que as especificações técnicas mínimas
relativas ao equipamento servidor de dados (item 02), que deverão ser observadas obrigatoriamente
pelos licitantes em sua oferta, são aquelas descritas no Edital, bem como no Anexo I – Termo de
Referência. Em relação às demais configurações eventualmente aplicáveis aos objetos licitados, que
não interfiram nas especificações mínimas exigidas no Edital, tampouco prejudiquem o perfeito
funcionamento dos equipamentos, será admitido proposta segundo o critério dos licitantes.
 
Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de
Conselheiro Lafaiete, na Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro, ou pelo telefone (31)
3769-2533.
 
Atenciosamente,
 
Kildare Bittencourt Dutra
Pregoeiro

-- 

Departamento de  Licitação - Conselheiro Lafaiete
Governo do Município de Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais 

31-769-2533


