
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Seção de Licitações 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2019 
 

PROCESSO N.º 6001/2019 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2019, às 12h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a este 

Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa INFO 2001 LTDA, referente ao Pregão Eletrônico em 

epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE SERVIDOR E NOBREAK PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.   
 

QUESTIONAMENTOS 

Por favor esclareçam quanto ao item 01:  
Servidor do tipo rack padrão 19 polegadas com altura de maximo 2u, 26 baias 2.5" com trilhos e quaisquer outros 
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do produto 
podemos entender a requisição de "26 baias" como 26 discos? ou seja servidores que possibilitem instalação fisica de 26 
discos, sejam SFF, M.2 ou PCIExpress? 
ainda quanto solicitação da garantia de 84 meses, podemos entender que a oferta de 60 meses e adicional de 24 meses 
atende ao solicitado? 
 
outra duvida tecnica quanto ao item 01 
é solicitado em Edital: 
 
CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID) 
01 (UMA) CONTROLADORA para controle dos discos rígidos; Onboarde/ou offboard de acordo com o padrão de slots 
solicitado; Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos previstos no item Padrão SAS ou superior; 
esclareçam se é solicitado uma unica controladora para 24 discos (adicional de 2 unidades M.2) ou se podemos oferecer 
mais de uma (3 unidades) de controladoras com capacidade até 8 discos? 
 
RESPOSTA SEGUNDO O DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:  

1-Entendemos que existindo a possibilidade de inclusão de 26 discos, está atende o solicitado. 
2-Existindo um total de 84 meses de garantia para a Prefeitura, sendo por período adicional ou não, será aceito. 
3-Entendemos que seria indicado 1 controladora para a gestão dos discos. 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento 
público. 
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