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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Setor de Licitacoes" <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Para:

rodrigo@solustecnologia.com.br

Data:

20/03/2014 15:14

Assunto:

Fw: Re: Re: Re: Fw: Re: Fw: Questionamentos Pregão Eletrônico/SRP 10/2014 PRODAM
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Prezado Rodrigo, boa tarde.
Segue respostas da nossa equipe técnica para seus questionamentos. Obrigada!
Atenciosamente,
PRODAM - Processamento de Dadaos Amazonas S/A
Paula Tavares Amorim
Secretária da Comissão de Licitação
Fone: (92) 2121-6536
---------- Mensagem encaminhada ---------Remetente: "Adolfo Trigueiro" <adolfo@prodam.am.gov.br>
Data: 20/03/2014 14:26 (25 minutos atrás)
Assunto: Re: Re: Re: Fw: Re: Fw: Questionamentos Pregão Eletrônico/SRP
10/2014 - PRODAM
Para: "Setor de Licitacoes" <licitacoes@prodam.am.gov.br>Respostas:
A especificação do servidor contém 22 dois itens e é suficiente para o
entendimento do que se pede.
1 Fonte: item IX. Duas fontes, ou conjuntos de duas fontes, podendo operar
com somente com uma delas mesmo com a máxima capacidade de dispositivos
de i/o e memória instalados. As fontes deverão operar de forma automática em
voltagens de 110 a 220V;
Capacidade da fonte: item IX. Duas fontes, ou conjuntos de duas fontes,
podendo operar com somente com uma delas mesmo com a máxima
capacidade de dispositivos de i/o e memória instalados. As fontes
deverão operar de forma automática em voltagens de 110 a 220V;
A potência da fonte deve ser determinada pelo fabricante do equipamento e,
como pedido no edital e exposto acima, a fonte integrante do equipamento
deverá ser projetada para suportar a máxima capacidade de hardware possível
para o equipamento ofertado. Essa comprovação deverá ser feita por catalogo
de configuração do equipamento.
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Discos: A velocidade mínima de discos SAS atende a necessidade do serviço a
ser instalado no servidor. Os fornecedores poderão oferecer qualquer uma das
duas velocidades possíveis. 10krpm ou 15krpm. Não havia necessidade de
mencionar.
Ferramenta de gerenciamento do servidor: Não necessária.
Sistema operacional: item XV. Compatibilidade com os sistemas operacionais
Red Hat, Windows Server e VMware;
Rack:
Ar condicionado para o rack. Entendemos que não é obrigatório;
Bandejas e gavetas.
item V da especificação do rack: V. Bandeja para monitor e teclado;
Trilhos: item XVI da especificação do servidor - xvi. O servidor deverá ser
entregue com todos os acessórios necessários à sua instalação e funcionamento
(cabos de alimentação, trilhos e demais acessórios para montagem em rack
etc);
Demais observações para o rack: Não necessários.
A questão do preço será avaliada após a licitação.

Em 18/03/2014 às 08:58 horas, "Setor de Licitacoes"
<licitacoes@prodam.am.gov.br> escreveu:
Bom dia!

Favor responder o questionamento da licitante. Obrigada.
Atenciosamente,
PRODAM - Processamento de Dadaos Amazonas S/A
Paula Tavares Amorim
Secretária da Comissão de Licitação
Fone: (92) 2121-6536
---------- Mensagem encaminhada ----------
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Remetente: "Rodrigo Rossy" <rodrigo@solustecnologia.com.br>
Data: 17/03/2014 20:25
Assunto: Questionamentos Pregão Eletrônico/SRP 10/2014 - PRODAM
Para: licitacoesprodam@gmail.com, licitacoes@prodam.am.gov.br
Ao
Governo do Estado do Amazonas
A empresa de Processamento de Dados do Amazonas
Ref. Pregão Eletrônico/SRP 10/2014

Sr. Pregoeiro,

Venho por meio deste realizar questionamentos sobre o referido
pregão:
1)
2)
3)
4)

O edital solicita compra de equipamentos SERVIDOR, RACK BLINDADO e NOBREAK, porém a descrição dos servidores e Rack está muito resumida
Para ITEM SERVIDOR, não é mencionado a potência da fonte desejada assim como a necessidade de redundância, fala em espaço de discos com
tecnologia SAS porém não informa a rotação desejada, não menciona a ferramenta de gerenciamento do servidor assim como o sistema operacional
necessário para o funcionamento do mesmo.
Para o ITEM RACK BLINDADO além das configurações muito resumidas, o edital não menciona a questão do ar condicionado de precisão necessária a
RACKS blindados, não menciona a questão dos trilhos deslizantes , nem bandejas para acomodar os equipamentos assim como organizador de cabos. O
edital não faz menção aos componentes de segurança e monitoração para um equipamento deste tipo.
Para todos os ITENS, percebemos o maior dos problemas, a questão do custo dos equipamentos uma vez que o preço estimado como é o caso do RACK
BLINDADO não chega nem a 10% do valor de mercado, portanto impossível de fornecer.

Ressaltamos que nosso intuito é de somente melhor orientar e informar
sobre as fragilidades deste processo que pode vir a adquirir
equipamentos de qualidade duvidosa e incompatível justamente pela
falta de descrição técnica ou fracassar itens pelo fato da estimativa
estar muito abaixo do preço de mercado.
Diante do exposto acima, entendemos que a melhor opção neste
momento seria de suspender o processo para ajustes técnicos e
financeiros, garantindo assim uma melhor compra com equipamentos
dentro do valor de mercado e qualidade satisfatória.
Inclusive colocamos nossa equipe técnica a disposição para orientar e
fornecer proposta de estimativa com valores compatíveis ao de
mercado
Desde já agradecemos pela atenção dispensada e aguardamos pela
decisão desta renomada comissão permanente de licitação

Atenciosamente,
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-Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
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