
QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS N.º 1 

PE N.º 56/2018 
 

 

Em atenção aos questionamentos de fornecedor interessado em participar da aludida 

licitação, segue abaixo a manifestação quanto ao indagado (em itálico estão as 

indagações da licitante e, também em itálico, mas grifado em amarelo, estão as respostas 

do gestor dessa contratação – DTI da AL-RS): 

 

Após análise do edital publicado para a realização do Pregão Eletrônico 56/2018, e do 

Processo Administrativo 8045-01.00/18-7, restaram-nos os questionamentos a seguir 

elencados, para os quais solicitamos suas gentis providências para que sejam 

respondidos, de forma a que possamos elaborar nossa proposta de acordo com a 

expectativa da Administração, bem como, que os tópicos apontados sejam de 

conhecimento dos demais licitantes, de forma a que tenhamos uma disputa justa e seja 

preservada a isonomia entre as propostas a serem apresentadas. 

 

a) Projeto Executivo – entendemos que qualquer parada na elaboração do projeto 

executivo a ser entregue, motivada por qualquer solicitação que dependa a licitante de 

informação ou manifestação de parte da contratante para sua continuidade, também, 

quando seja submetido à revisão, até que sua devolução seja efetivada, implicará em 

pausa na contagem do cronograma de entrega do mesmo. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

R = Sim, está correto o entendimento. 

 

b) Em 3.1.12 do Anexo I é requerido que a contratada execute um assessment detalhado 

da estrutura. Entendemos que o assessment solicitado é referente apenas ao 

levantamento físico dos equipamentos, excluindo-se qualquer inventário de software ou 

aplicação empregados em qualquer dos equipamentos existentes. Está correto o nosso 

entendimento? Caso não esteja correto o nosso entendimento, solicitamos detalhar de 

que forma deverá ser executado e quais informações decorrentes desse assessment 

deverão ser fornecidas à contratante; 

 

R = Sim, está correto o entendimento. 

 

c) Em 4.2.e do Anexo I, está incluído no subsistema para gerenciamento e 

monitoramento, sensor de contato seco. Solicitamos informar para qual aplicação será 

destinada a ligação de contato seco; 

 

R = A utilização ou não do sensor de contato seco depende do projeto executivo. 

 

d) Em 4.4 do Anexo I, é exigido para a licitante comprovação de habilitação pelo 

fabricante dos equipamentos para execução de moving dos equipamentos que estão em 

garantia, permitindo a subcontratação de empresa reconhecida pelo respectivo 

fabricante. Solicitamos informar, detalhadamente, quais os equipamentos que se 

encontram em garantia, no DC principal e no DC secundário, objetos do moving, bem 

como informar qual documento deverá ser apresentado para comprovação de 

habilitação da licitante, ou subcontratada, pelo fabricante, para execução dessa tarefa; 



 

R = O Anexo IV do contrato traz as informações sobre equipamentos em garantia e fora 

de garantia. Em relação ao documento de comprovação de habilitação para realização 

do “moving” ou prestação de serviços de garantia, a comprovação deverá ser feita 

através de indicação no site do fabricante ou carta do fabricante indicando que a licitante 

ou subcontratada é parceira do fabricante. 

 

e) Solicitamos esclarecer qual deverá ser o tratamento dado ao cabeamento ótico 

existente em toda a sua extensão, e que se encontra concentrado no DC principal, para 

atendimento ao item 4.5 do Anexo I? 

 

R = O cabeamento ótico existente deverá ser mantido, com chegada no DIO existente no 

rack da sala de telecom. 

 

f) Com base nas informações constantes no Anexo I, e nas exigências de constituição de 

um sistema de confinamento de ar dentro do DC principal, é nosso entendimento que os 

seguintes equipamentos: racks, unidades de ar condicionado, UPS, bem como os 

acessórios de confinamento (portas, teto, e demais acessórios), para fins de absoluta 

compatibilidade mecânica, deverão ser do mesmo fabricante. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

R = Sim, está correto o entendimento. 

 

g) Em 4.13.3 do Anexo I, por Unidades Controladoras com IHM, entende-se as 

condensadoras do interior de cada ambiente, com a interface sendo o display existente 

em cada máquina. Está correto o nosso entendimento? 

 

R = Sim, está correto o entendimento. 

 

h) Em 4.15.16 do Anexo I, é feita menção a uma “lista de insumos”, porém, a mesma não 

acompanha o edital. Solicitamos que seja a mesma disponibilizada para conhecimento 

de todos os licitantes, para possibilitar a equalização das propostas e isonomia do 

processo; 

 

R = No item 4.15.16 constou erroneamente referência a lista de insumos como fazendo 

parte do edital. A lista de insumos pormenorizada deverá ser apresentada por ocasião 

da apresentação do projeto executivo. 

 

i) Considerando que o entendimento do conceito de solução de Datacenter, empregado 

ao longo do edital, é muito amplo, solicitamos detalhar na lista requerida na alínea 

anterior e que deverá ser fornecida, quais serão os componentes que deverão estar 

cobertos pela garantia de quarenta e oito meses, para que todas as propostas considerem 

os mesmos componentes. Essa informação é importante, para que não fique a cargo de 

cada licitante a interpretação do que seja relevante na solução, ferindo a isonomia entre 

as propostas a serem apresentadas; 

 

R = A Cláusula sétima do Anexo VII do contrato, lista os principais produtos que devem 

conter a garantia solicitada. 

 



j) Em 4.16.2 do Anexo I, é requerido para fins de dimensionamento do sistema de 

detecção e combate a incêndio que o mesmo cubra os ambientes previstos (DC principal 

e DC secundário, inferimos), “inclusive do segmento interno e externo do conjunto 

confinado”. Solicitamos detalhar através de demarcação clara (hachurado, grifado, ...) 

nas plantas fornecidas, especificamente, quais as áreas determinadas para proteção com 

detecção e quais as áreas que terão combate com gás externamente ao DC principal e 

ao DC secundário, para que possa ser feito o devido cálculo e dimensionamento da 

proposta, uma vez que o m³ do gás é caro e qualquer volume a mais considerado no 

cálculo, por ausência de informação específica, provocará um desequilíbrio nas 

propostas a serem ofertadas; 

 

R = A visita técnica obrigatória visa esclarecer este tipo de dúvida. De qualquer forma, 

toda a área da sala de telecom, datacenter principal e datacenter secundário deverão 

estar cobertas pelo sistema de combate a incêndio. A área pode ser extraída das plantas 

baixas digitais, disponibilizadas. Para fins de dimensionamento da área cúbica que 

deverá ser coberta pelo sistema de combate à incêndio, temos: 

- o pé direito das salas de telecom e datacenter principal possuem 4,47 metros, sendo 

1,60 metro no entre forro. 

- o pé direito da sala do datacenter secundário possui 4,5 metros, não havendo forro. 

 

k) Entendemos, também, que o sistema de detecção solicitado, a partir da exclusão do 

modelo termovelocimétrico, é do tipo vesda. Está correto o nosso entendimento? 

 

R = O edital apenas veda o uso do modelo termovelocimétrico. Além do tipo vesda, 

também poderá ser utilizado tipo ótico. 

 

l) Em 4.27 do Anexo I, é requerido um sistema de monitoramento de infraestrutura de 

Datacenter. Solicitamos informar que solução está sendo requerida, capaz de obter 

leitura de parâmetros de todos os equipamentos componentes da infraestrutura do 

Datacenter, posto que equipamentos, tais como o grupo gerador, nem mesmo fornecem 

a totalidade dos parâmetros cuja medição e informações é exigida no edital. Das 

propostas recebidas que serviram de parâmetro para este processo licitatório, 

solicitamos informar quais as soluções ofertadas atendem a esse requisito, conforme 

descrito no edital para o item referido; 

 

R = Como foram fornecidos orçamentos em relação ao Termo de Referência que foi base 

para elaboração deste edital, infere-se que há soluções no mercado capazes de realizar 

o monitoramento solicitado. 

 

m) Considerando a redação em 4.28.1 do Anexo I, entendemos que deverão ser 

apresentados catálogos e documentos técnicos que comprovem a totalidade das 

características técnicas dos equipamentos e materiais detalhados no segmento de 

especificações deste Termo de Referência. Entendemos, ainda, que pelo uso do termo 

licitante, esses catálogos deverão ser apresentados juntamente com a proposta e a sua 

ausência produzirá a imediata desclassificação da proposta. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

R = Conforme o item 7.1.4.c do edital, a licitante deverá apresentar uma declaração 

quanto ao atendimento integral de todos os requisitos técnicos que compõem este Edital 

e Anexos. O item 4.28.1 do Anexo I admite diligência da Contratante quanto ao 



atendimento das características técnicas, situação em que poderão ser solicitados 

catálogos técnicos comprobatórios. 

 

n) Solicitamos determinar o local exato onde deverão ser instalados os grupos geradores 

para o DC principal e para o DC secundário, para que possam ser efetuados 

corretamente os cálculos de distribuição de energia, com dimensionamento do material 

pertinente da mesma forma por todas as licitantes. Considerando que no edital há 

referência, apenas, às áreas que deverão recebê-los (área do pátio interno, e área de 

jardim nos fundos do prédio, respectivamente), torna-se impossível às licitantes oferecer 

proposta que contenha os mesmos parâmetros, pois, como descrito no edital, faculta a 

interpretação própria e, consequentemente, favorece o desequilíbrio entre propostas, por 

permitir a consideração de parâmetros diferentes a cada um, de acordo com 

interpretações particulares; 

 

R = As plantas baixas dos locais estão sendo disponibilizadas no site da ALRS. Outras 

informações sobre os locais de instalação devem ser buscadas por ocasião da visita 

técnica. 

 

o) Solicitamos a liberação das plantas que acompanham o edital em formato CAD, para 

que tenhamos as medidas corretas e em escala das áreas objeto do certame. 

 

R = As plantas baixas dos locais estão sendo disponibilizadas no site da ALRS. 

 

 

Acima, então, os questionamentos formulados juntamente com as respectivas respostas 

advindas do gestor dessa contratação (DTI da AL-RS). 

 

Em 19-11-2018. 

 

Ricardo G. Steno, 

Pregoeiro da AL-RS. 


