NOTA DE ESCLARECIMENTO E AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 79/2017

PROCESSO N.º 11303-01.00/17-6

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para fornecimento de solução de
sistema de armazenamento de dados, software e appliance de backup de dados e software de
virtualização (Lote 1) e 02 (duas) unidades de fita LTO-7 fiber channel para instalação em
biblioteca de fitas existente (Lote 2), incluído o suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses
para os dois lotes, conforme especificações técnicas e condições previstas no Edital e seus Anexos.
O Pregoeiro esclarece aos interessados que, após revisão procedida pelo gestor dessa contratação
(DTI da AL-RS) em relação à especificação técnica, 2 itens do Lote 1 deste Pregão passam a ter a
seguinte redação:
No Anexo I do Edital, a redação dos subitens 2.1.3.30 e 2.1.3.32 passa a ser a seguinte
(alterações destacadas em negrito):
2.1.3.30. Deve suportar no mínimo as seguintes interfaces de interconexão com os servidores
de backup: interfaces Fibre Channel (FC) 16Gb e interfaces 10Gb Ethernet;
2.1.3.32. Deve ser fornecido com no mínimo 2 portas Ethernet 10Gb, 2 portas SFP+ 10GB e 2
portas Fibre Channel 16Gb, para interconexão e integração com os servidores de backup,
permitindo ampliação em pelo menos 2 portas de cada tipo;
No Anexo I da Minuta de Contrato, a redação dos subitens 3.30 e 3.32 passa a ser a
seguinte (alterações destacadas em negrito):
3.30. Deve suportar no mínimo as seguintes interfaces de interconexão com os servidores de
backup: interfaces Fibre Channel (FC) 16Gb e interfaces 10Gb Ethernet;
3.32. Deve ser fornecido com no mínimo 2 portas Ethernet 10Gb, 2 portas SFP+ 10GB e 2
portas Fibre Channel 16Gb, para interconexão e integração com os servidores de backup,
permitindo ampliação em pelo menos 2 portas de cada tipo;
Em virtude disso, a sessão de abertura do Pregão Eletrônico n.º 79/2017 fica reagendada:
Abertura das propostas: às 09h30min do dia 07 de dezembro de 2017.
Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 07 de dezembro de 2017, com tempo de
disputa de 05 (cinco) minutos por lote, acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema.
O encaminhamento das propostas, bem como a sessão de disputa, supracitada, dar-se-ão no
endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br.
O Edital e seus Anexos – já com as devidas retificações – estão disponíveis na internet, nos
seguintes endereços: www.al.rs.gov.br/compras/ e www.pregaoonlinebanrisul.com.br.
Em 24-11-2017
Ricardo Germano Steno,
Pregoeiro da AL-RS.

