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PARECER TÉCNICO NTI/AGEI/Nº014/2014 

 
 

Assunto: Respostas aos 
questionamentos encaminhados por 

e-mail em 29 de setembro de 2014 
às 16:30hs pelo Senhor Ronaldo 

Ribeiro da Silva – Gerente de 

Contas da Empresa IT-ONE 
Tecnologia da Informação LTDA, 

quanto as especificações técnicas 
para a aquisição de Equipamentos - 

Pregão Eletrônico n° 1571002 
001/2014. 

 

Seguem as respostas dadas por esse Núcleo de Tecnologia da 

Informação/AGEI da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações 

Institucionais (SECCRI) aos questionamentos encaminhados por e-

mail em 29 de setembro de 2014 às 16:30 pelo Senhor Ronaldo 

Ribeiro da Silva – Gerente de Contas da Empresa IT-ONE Tecnologia 

da Informação LTDA, quanto as especificações técnicas para a 

aquisição de Equipamentos - Pregão Eletrônico n° 1571002 

001/2014: 

 
 

1. Pergunta nº 01 
 

No Lote 2 – Sub-item 18.2 é informado, “O equipamento deverá ser 

instalado em rack tamanho padrão 19” a ser disponibilizado para a 

contratada;”  

 

Entendemos assim que a contratada deverá fornecer o rack para a 

instalação do equipamento? 

 

Esta correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Não, o entendimento de “a ser disponibilizado para a 

contratada” significa que a Contratante (SECCRI) irá disponibilizar o 

rack para a instalação. 
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2. Pergunta nº 02 

 

No Lote 2 – Sub-item 18.2 é informado, “Permitir a instalação de 

discos com capacidades diferentes, dentro da mesma gaveta de 

discos (enclosure);” 

 

Entendemos assim que em uma mesma gaveta deve ser capaz de 

realizar a instalação de discos de SAS de 10.000 RPM, SAS de 15.000 

RPM, SAS-MDL de 7.200RPM e SSD. 

 

Esta correto nosso entendimento? 

 

 

Resposta: Sim, conforme descrito no edital Sub-item 18.2 o 

equipamento fornecido deverá permitir a instalação de discos formato 

2.5” (duas e meia polegadas) com capacidades diferentes (SAS de 

10.000 RPM, SAS de 15.000 RPM, SAS-MDL de 7.200RPM e SSD) na 

mesma gaveta. 

 

 

3. Pergunta nº 03 

 

No Lote 2 – Sub-item 18.2.1 é informado, “Transferência e 
configuração das máquinas virtuais existentes em ambiente de 

produção para o novo ambiente;”  
 

Para esse processo é necessário saber quantas máquinas serão 
virtualizadas. Quantas maquinas sofreram essa migração? 

 

 

Resposta: As máquinas já estão virtualizadas, porém em 02 (dois) 

servidores isolados e em discos locais. Conforme imagem 01 do Edital 

o ambiente de servidores virtualizados da SECCRI é composto por 5 

(cinco) servidores virtuais em produção e 1 (um) que deverá ser 

criado pela empresa que ganhar o lote 03 - Solução de backup: 

(Unidade de Fita de Backup e Software de Backup) item 18.3.2.5, 

abaixo a relação dos servidores e suas funções: 

 

1 – VM01 – Servidor com SO Windows 2008R2: AD e DNS 

2 – VM02 – Servidor com SO Windows 2008R2: IIS 

3 – VM03 - Servidor com SO Windows 2008R2: SQL 

4 – VM04 - Servidor com SO Windows 2008R2: SQL BKP e BKP 

5 – VM05 - Servidor com SO Windows 2008R2: IIS e AD BKP 
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6 – VM06 - Servidor com SO Windows 2008R2: Solução de Backup (a 

ser instalado e configurado pela empresa que ganhar o lote 03 - 

Solução de backup: (Unidade de Fita de Backup e Software de 

Backup). 

 

4. Pergunta nº 04 

 
As solicitações mínimas exigidas no edital deverão ser comprovadas 

por documentos públicos de seus respectivos fabricantes? 
 

Resposta: Sim, as solicitações mínimas exigidas no edital deverão 

ser comprovadas por documentos públicos de seus respectivos 

fabricantes. 

 

Vale reforçar o que está descrito nos itens 18.1.1.17, 18.2.3 e 

18.3.3.1 do Edital – “Para garantir que o representante legal da 

empresa conheça as especificidades dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, será facultada a realização de visita técnica. A visita 

técnica deverá ser previamente agendada, conforme horários e datas 

estabelecidas no Edital. O contato para agendamento da visita técnica 

deverá ser realizado mediante o envio de e-mail para 

consulta@casacivil.mg.gov.br.” 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2014.  

 

 

 

 

 

Giovanni Alphonsus de Guimaraens 

Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação 


