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OFÍCIO DPRJ/ SEC. GERAL / SOG / CCL 020/2017                                                              31 DE OUTUBRO DE 2017. 
 
Ref.: Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO DPRJ N° 041/2017, tendo como objeto é a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE). Proc. E-20/001/1188/2017. 
 
Prezados Senhores, 

 
Em atendimento ao pedido de impugnação autuado nos autos do processo em epígrafe, recebido na secretaria do órgão 
julgador de licitações, passa-se à transcrição acompanhada da respectiva resposta de acordo com o Órgão Técnico.  
. 
 
Questionamentos:  
 
1 - Referente ao item  4.1.20 O Storage deve ser fornecido com capacidade de expansão de 40% do volume de 
armazenamento ofertado, permitindo assim a expansão somente com a adição de novos discos.   
Gostaríamos esclarecer se o crescimento de 40% seguirá a mesma proporção de distribuição de discos solicitada no item 
4.1.19, ou seja, 40% da volumetria total solicitada, distribuídos na mesma proporção solicitada no item 4.1.19 , entre os 
discos SSD, SAS e NL-SAS. 
 
Resposta: “Sim, seu questionamento está correto. Tem que existir a possibilidade de crescimento proporcional 
de cada tecnologia de disco, exemplo: item I do 4.1.19 de 1.6 tb, do item II 7,2 tb e do item III 26,4tb.” 
 
2 - Ainda referente ao item  4.1.20 O Storage deve ser fornecido com capacidade de expansão de 40% do volume de 
armazenamento ofertado, permitindo assim a expansão somente com a adição de novos discos.   
Entendemos que para a futura expansão de 40% citada, deverão ser fornecidas as respectivas gavetas juntos os novos 
discos, sem necessidade de troca de controladora. Está correto o nosso entendimento? 
 
Reposta: Não, as gavetas já devem existir como citado no item IV do 4.1.19 para a expansão de 40%.  O item 
4.1.20 se refere a um crescimento maior que os 40% do item IV do 4.1.19, ou seja, para uma expansão de 70% por 
exemplo, o equipamento nativamente tem que atender de imediato 40%, sendo os 30% com adição de gavetas 
caso não haja espaço para adição de novos discos. 
 
 

Atenciosamente, 

 
 
Luis Cláudio da Costa Bezerra 
Pregoeiro 
ID. 4274792-9 
 


