MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 08
Referência: Pregão Eletrônico nº 34/2016
Data: 30/11/2016
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Gavetas de disco NL-SAS de 6TB, Pentes de Memória,
Servidores de Rede, Racks de 19 polegadas para servidores de rede, Biblioteca de Fitas LTO 7, Cartuchos
de Fitas LTO 7 e atualização do software de backup utilizado pelo CONTRATANTE com expansão de
licenças ou novo Software resultante de Upgrade Competitivo, com expansão de licenças, buscando garantir
a continuidade dos serviços.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2016
ESCLARECIMENTO Nº 08
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 nº 34/2016, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).
4.
Alerto também que, apesar da republicação do Edital, ocorrida no dia 21 de novembro de
2016, todos os esclarecimentos anteriores a essa data estão vigentes.

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

Pergunta 1
De forma a ampliar a competitividade do referido pregão e para estar em conformidade com o item 3.3.8.22.,
declaramos que diversos fabricantes de servidores possuem novos drivers sempre disponibilizados no site
e no FTP do fabricante, porém não é melhor prática a atualização automatizada, pois questões de
compatibilidade com o sistema operacional instalado e outros componentes da rede devem ser considerados
por igual. Desta forma, entendemos que caso a solução ofertada possuir os drivers atualizados sempre
disponíveis para download conforme solicitado, a solução será atendida. Está correto o entendimento?
Esclarecemos que a atualização automática pode causar incidentes relacionados com outros componentes
da infraestrutura do órgão.
Resposta 1
O entendimento não está correto, é solicitado permitir downloads automáticos de drivers e firmwares, não
há, no item referido, nenhuma referência a atualizações automáticas. A geração de alarmes/alertas é que
indicará, à CONTRATANTE, sobre a necessidade de atualização, cabendo a mesma programar tais
procedimentos de acordo com melhores práticas.
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