CIRCULAR/NULIT N. 113

Brasília, 23 de dezembro de 2019.

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2019- PROCESSO: 0011986-80.2016.4.01.8000

Senhores Licitantes,

Em atenção à solicitação de esclarecimento apresentada, a Pregoeira, com
base, exclusivamente, nas informações prestadas pelo Setor Requisitante, esclarece:
Pergunta 1:
Em conformidade com o item 1.3 solicitamos esclarecer qual tipo/padrão
de cabo elétrico que deve ser fornecido para o requisito do item?
Resposta:
Padrão NBR 14136, nos termos do item 1.3.3 do Anexo I-A do Edital.

Pergunta 2:
Em conformidade com o requisito técnico solicitado no item 1.11
solicitamos esclarecer qual é o tipo/modelo do servidor de backup, e qual sistema
operacional instalado no equipamento.
Resposta:
Servidor DELL PowerEdge. Slots PCI Express (PCIe) generation 3 low
profile. Sistema operacional Windows Server 2016.

Pergunta 3:
Em conformidade com o requisito técnico solicitado no item 1.12.4
solicitamos esclarecer qual é o tipo/modelo do servidor de backup, e qual sistema
operacional instalado no equipamento.
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Resposta:
Servidor DELL PowerEdge. Slots PCI Express (PCIe) generation 3 low
profile. Sistema operacional Windows Server 2016.

Pergunta 4:
Em conformidade com o requisito técnico solicitado no item 1.13
solicitamos esclarecer qual é o sistema operacional instalado no equipamento.
Resposta:
Sistema operacional Windows Server 2016.

Pergunta 5:
Em conformidade com o item 2.4 solicitamos esclarecer qual tipo/padrão
de cabo elétrico que deve ser fornecido para o requisito do item?
Resposta:
Padrão NBR 14136, nos termos do item 2.4.3 do Anexo I-A do Edital.

Pergunta 6:
Em conformidade com o item 4.6 solicitamos esclarecer qual tipo/padrão
de cabo elétrico que deve ser fornecido para o requisito do item?
Resposta:
Padrão NBR 14136, nos termos do item 4.6.3 do Anexo I-A do Edital.

Pergunta 7:
Em conformidade com o item 6.6 solicitamos esclarecer qual tipo/padrão
de cabo elétrico que deve ser fornecido para o requisito do item?
Resposta:
Padrão NBR 14136, nos termos do item 4.6.3 do Anexo I-A do Edital

Pergunta 8:
Solicitamos esclarecimentos acerca do SLA (Service Level Agreement),
não constante no edital.
Resposta:
Os tempos de atendimento e outros prazos relevantes para fins de
precificação e execução contratual estão descritos na Cláusula 7 – Da Garantia Técnica
da Minuta de Contrato – Anexo VI do edital, com destaque para seu item 7.8 (Fls. 57).
NÚCLEO DE LICITAÇÕES – NULIT.
SAS, Quadra 01, Bloco C, Sala 204 - Edifício Anexo I - Brasília/DF
Tel: (61) 3410-3411 Fax: (61) 3410-3415. Email: nulit@trf1.jus.br

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Pergunta 9:
É solicitado no Edital ANEXO I-A - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
no item 3.1.2. O serviço em questão tem como escopo a instalação da Fitoteca (item 1) e
respectiva expansão (item 2), quando adquiridas em conjunto, cabendo remuneração de
apenas 1 serviço;
Entendemos que o item 3.1.2 menciona que o valor a ser precificado será
único (item 3 e Item 5), considerando Instalação da fitoteca e instalação de expansão.
Nosso entendimento está correto?
Resposta:
Está correto o entendimento exclusivamente para o item 3 (Lote 1) e para
os casos em que o item 1 e 2 vierem a ser adquiridos em conjunto. A possibilidade da
contratação da expansão vir a ocorrer em período posterior é objeto do item 3.1.2.1.
Destacamos que o mesmo não se aplica ao item 5 (Lote 2) em que não
estão sendo licitadas expansões. Neste caso o serviço de instalação deverá contemplar a
integralidade do equipamento objeto do item 4.

Pergunta 10:
É solicitado no Edital ANEXO I-A - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
no item 3.3. Todos os itens necessários para instalação e montagem em rack (padrão 19
polegadas) tais como trilhos, réguas, parafusos, porcas etc. deverão ser
disponibilizados;
Entendemos que o item 3.3 especifica que deverá ser disponibilizado
todos os itens necessários para instalação e montagem em rack padrão 19 polegadas.
Estamos considerando que o item 11 atende a todas as necessidades e instalação do
item 1 e item 2.
Nosso entendimento está correto?
Resposta:
Não está correto o entendimento. Nos termos do item 3.3 das
Especificações Técnicas é parte integrante do serviço de instalação a disponibilização
de “todos os itens necessários para instalação e montagem em rack (padrão 19
polegadas) tais como trilhos, réguas, parafusos, porcas etc.”, alinhado inclusive ao
disposto no item 1.17.
Observamos que não existe vínculo obrigatório entre o item 11 e os
demais Lotes, uma vez que haverá localidades onde os racks padrão 19'' apresentam
disponibilidade de espaço para instalação dos equipamentos.

Pergunta 11:
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É solicitado no Edital ANEXO I-A - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
no item 3.5.1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do
equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais
(cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento
da solução ofertada;
Entendemos que o Item 3.5.1 especifica que caso haja necessidade, a
CONTRATADA deverá prover adequação das tomadas elétricas e fornecimento de
materiais diversos. Entendemos que o fornecimento destes materiais elétricos diversos
está relacionado a instalação interna no Rack adquirido no item 11.
Nosso entendimento está correto?
Resposta:
Não está correto o entendimento. A adequação prevista no item 3.1.1.,
onde necessária, é objeto do serviço de instalação.
Observamos que não existe vínculo obrigatório entre o item 11 e os
demais Lotes, uma vez que haverá localidades onde os racks padrão 19'' apresentam
disponibilidade de espaço para instalação dos equipamentos.

Pergunta 12:
Entendemos que readequações elétricas, estão relacionadas a ajustes
necessários internamente no rack e que não faz parte da solicitação adequações de
elétrica do Datacenter ou tomadas ou outros dispositivos externos ao rack. Nosso
entendimento está correto?
Resposta:
Está correto o entendimento. Nos termos do item 3.5.2. “O serviço de
adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações apartir das tomadas elétricas
que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica
até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE”.

Pergunta 13:
Entendemos que a tomada elétrica que fornece energia ao equipamento
solicitado nos itens 1 e 2 são internas no rack, ou seja, PDUs.
Nosso entendimento está correto?
Resposta:
Não está correto o entendimento, não necessariamente serão PDUs,
podem ser também réguas de tomadas.

Pergunta 13:
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No Termo de Referência em “1. Item 01 - Fitoteca com garantia de 60
(sessenta) meses - Tipo I”, é dito conforme abaixo:
“1.11. Para fins de operação da solução e conexão aos servidores físicos de
backup, A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S) SCSI-HBA (HOST BUS ADAPTER)
DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S), INSTALADA(S) E CONFIGURADA(S);”
“1.17. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos,
conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e
perfeito funcionamento dos equipamentos que compõem a solução;”
Ao realizarmos a leitura entendemos que é necessário disponibilizar as
HBAs e os cabos necessários para operação com os servidores físicos de backup. Diante
disso, se faz necessário saber:
Pergunta a:
Quantos servidores, qual a marca, modelo e configuração?
Resposta:
A instalação da placa HBA deverá ocorrer em servidor DELL PowerEdge
- 2 processadores - 64 GB de RAM - Slots PCI Express (PCIe) generation 3 low profile.
Sistema operacional Windows Server 2016.
A instalação deverá ser realizada em um servidor por localidade.

Pergunta b:
E quantos slots PCI estão disponíveis nos servidores?
Resposta:
Existe atualmente 1 slot PCIe livre por servidor.

Assinado de forma
ELIZETE
digital por ELIZETE
Atenciosamente, FERREIRA
FERREIRA
COSTA:80452 COSTA:804528091
Dados: 2019.12.23
8091
18:02:52 -03'00'
Elizete Ferreira Costa
Pregoeira
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