MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 2
Referência: Pregão Eletrônico n. 54/2012
Data: 4/7/2012
Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de Servidores e Gavetas de Expansão do
Sistema de Armazenamento NetApp V-Series 3270, POR ITEM, conforme as especificações deste Edital e
seus Anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2012
ESCLARECIMENTO 2
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 54/2012, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA
Pregoeira

Pergunta 01
Referente ao Item 1, Subitem 1.1.20 “O equipamento deve possuir, no mínimo, 7 slots do tipo PCIExpress x4/x8/x16, devendo contemplar pelo menos 1 slot livre para expansão depois de aplicadas
as configurações exigidas;” do edital em questão:
O Servidor que será ofertado atende ao requerimento de número de slots e portas de comunicação
instaladas, porém, após aplicadas as configurações exigidas, não possuirá o slot extra. Para garantir
isonomia e competitividade ao certame, conforme previsto na Lei Nº 8.6666, entendemos que estamos
atendendo ao referido item, pois o equipamento ofertado será entregue com todos os componentes
solicitados, atendendo ao máximo do requerimento de desempenho de comunicação de entrada/saída –
não havendo, assim, perdas para a ANEEL. Nosso entendimento está correto?
Resposta 01
O entendimento não está correto, a configuração solicitada deve ser atendida na íntegra. O slot vazio tem
como finalidade prover expansão futura, conforme mencionado no Edital.
Pergunta 02
Referente ao Item 1, Subitem 1.1.18 “02 (duas) placas Dual Port de 10GbE (Ten GigabitEthernet), com
os respectivos módulos SFP+, instaladas em slot PCI-Express versão 2.0 de oito vias (x8) ou
superior;” e Subitem 1.1.18.6 “Para cada interface de rede 10Gbps, deverá ser fornecido cabo SFP+
Direct Attach (10GSFP+Cu, twinax), para distâncias entre 3 e 5 metros (Na entrega a Contratada
deve confirmar com a Contratante, a metragem correta e a quantidade dos cabos a serem
fornecidos);” do edital em questão:
Entendemos que os módulos SFP+ (Transceivers) estão sendo solicitados em duplicidade, já que o cabo
solicitado (twinax) também já possui os Transceivers integrados. Desta forma, entendemos que os
módulos SFP+ (Transceivers) devam ser ofertados nas placas do Subitem 1.1.18 ou nos cabos do
Subitem 1.1.18.6, evitando, assim, duplicidade. Está correto nosso entendimento?
Resposta 02
Está correto o entendimento.
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