
 
 
 

 

ESCLARECIMENTO I 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 847/2018 

 

 
CMS 
CPL 

 
 

1 / 2

 

 
O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

ESCLARECIMENTO 01: ITEM 1 – SERVIDOR DE RACK (Espaço Celso Charuri e Centro de 
Abastecimento). Questionamento 1: 
Mínimo de 04 (cinco) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo uma frontal. 
Entendemos que o solicitado é de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 para pleno atendimento dos 
equipamentos Dell. 
Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 01: O entendimento não está correto. O equipamento deverá entregar 05 (cinco) 
interfaces USB 2.0 ou superior. 
 

ESCLARECIMENTO 02: Questionamento 2: Garantia de 05 anos com atendimento on-site, na 
modalidade 8x5, no regime NBD - Next Business Day para atendimento técnico. Soluções de 
problemas de hardware também deverão acontecer no regime NBD –Next Business Day 
A garantia deve ser do próprio fabricante, comprovada através de declaração do mesmo, específica 
para este edital. 
Entendemos que tempo de solução poderá ser considerado tempo de reparo e que o suporte inicial 
é telefônico ou via chat/e-mail e após o diagnóstico do problema o técnico deverá estar no local até 
o próximo dia útil para reparo para pleno atendimento do equipamento. 
Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 02: O contato inicial com o suporte do fabricante deverá ser por telefone e o reparo no 
local (on-site), deverá ser realizado e concluído até o próximo dia útil após o registro do chamado. 
Ou seja, diagnóstico e reparo (somados) não poderá ultrapassar esse prazo.  
 

ESCLARECIMENTO 03: ITEM 02 - SERVIDOR DE RACK (Observatório – Campus) 
Questionamento 1: 
Mínimo de 03 (três) interfaces USB 3.0 ou superior, sendo no mínimo uma frontal; 
O equipamento Dell que atende a solicitação é o R740xd, ele possui duas USB frontais 2.0, duas 
usbs traseiras e uma interna 3.0 
Para não excluir a participação do fabricante Dell, entendemos que serão aceitos servidores com 
duas usbs frontais 2.0. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 03: Neste caso, como o servidor será entregue com 3 interfaces USB 3.0, sendo duas 
traseiras e uma interna, será aceito, uma vez que não prejudicará o desempenho e conectividade do 
mesmo. 

ESCLARECIMENTO 04: Questionamento 2: 
Sistema de ventilação redundante, com no mínimo 7 ventiladores. Devem possuir sistema de 
controle automático da velocidade dos ventiladores, buscando a economia de energia, em caso de 
subutilização da capacidade de resfriamento do servidor. 
O sistema de refrigeração dos servidores Dell PowerEdge R740xd possuem 6 ventiladores 
redundantes, dimensionados para suprir a capacidade máxima do servidor, sem prejuízo de 
temperatura. 
Entendemos que serão aceitos 6 ventiladores. 
Está correto nosso entendimento? 
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RESPOSTA 04: Serão aceitos equipamentos com 6 ventiladores redundantes, desde que 
dimensionados para suprir a capacidade máxima do servidor, sem prejuízo de temperatura. 
 

ESCLARECIMENTO 05: Questionamento 3: 
Garantia de 05 anos, considerando cobertura de peças, mão de obra e atendimento on-site, 24 
horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com tempo de solução em até 6 horas. 
A garantia deve ser do próprio fabricante, comprovada através de declaração do mesmo, específica 
para este edital. 
Entendemos que tempo de solução poderá ser considerado tempo de reparo e que o suporte inicial 
é telefônico ou via chat/e-mail e após o diagnóstico do problema o tempo de reparo é de 6 horas. 
Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 05: O contato inicial com o suporte do fabricante deverá ser por telefone e o reparo no 
local (on-site), deverá ser realizado e concluído até 6 horas após o registro do chamado. Ou seja, 
diagnóstico e reparo (somados) não poderá ultrapassar esse prazo. 

.  

 

Curitiba, 12 de dezembro de 2018 . 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


