
1 

 

 

4 
 

 

 

PARECER TÉCNICO NTI/AGEI/Nº015/2014 

 
 

Assunto: Resposta ao 
questionamento encaminhado por 

e-mail em 30 de setembro de 2014 
às 13:50hs pela Senhora  Carlen 

Santos, Consultora de Vendas da 

Empresa Drive A, quanto as 
especificações técnicas para a 

aquisição de Equipamentos - Pregão 
Eletrônico n° 1571002 001/2014. 

 

Segue a resposta dada por esse Núcleo de Tecnologia da 

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

Institucionais (SECCRI) ao questionamento encaminhado por e-mail 

em 30 de setembro de 2014 às 13:50 pela Senhora Carlen Santos, 

Consultora de Vendas da Empresa Drive A, quanto as especificações 

técnicas para a aquisição de Equipamentos - Pregão Eletrônico n° 

1571002 001/2014: 

 

 
1. Pergunta nº 01 

 
 

É solicitado que a Unidade de Fita possua drive com padrão de 

conexão ISCSi. De forma a não restringir a participação dos grandes 

fabricantes, entendemos que se ofertarmos uma Unidade de Fita com 

o padrão de conexão SAS, juntamente com uma placa HBA SAS 

compatível, para ser adicionada ao servidor de backup (legado atual) 

desta Secretaria, para que seja feito a conexão entre servidor de 

backup e a nova unidade de fita, estaremos atendendo as exigências 

do edital e entregando uma performance muito superior na biblioteca 

de fitas, uma vez que a conexão SAS ira trabalhar numa velocidade 

de comunicação de 6 Gbits. Está correto nosso entendimento? 
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Resposta 

 

Foi solicitado o padrão de conexão ISCSi, tendo em vista que é, 

atualmente, a única possibilidade de conexão entre a Unidade de Fita 

o Servidor de Backup.  

 

Considerando que a padrão Serial Attached SCSI - SAS 

possibilitará a velocidade de conexão superior (6 Gbits) em 

comparação com o padrão ISCSi (1 Gbits), informamos que 

aceitaremos Unidade de Fita com o padrão de conexão SAS, desde 

que seja enviada com Placa compatível padrão SAS, instalada 

(inclusive o cabeamento para conexão), configurada e dado os 

mesmos termos de garantia da Unidade de Fita solicitada, ou seja, a 

garantia exigida para a Unidade de Fita, se estenderá para a placa 

HBA SAS compatível, conforme abaixo: 

 

Item 3.3.1.8 do Edital  

 
Garantia  

 

 Garantia de 36 (trinta e seis meses), com suporte técnico 7 dias 
por semana, 24 horas por dia, com tempo de solução em até 6 

horas;  

 Os prazos de garantia serão contados a partir da data de 

término de instalação e configuração dos produtos;  

 Em caso de defeito não solucionado no prazo estabelecido, 

deverá ser realizada substituição do equipamento por outro 
totalmente funcional, com características iguais ou superiores, 

sem ônus para a contratante;  
 A contratada fornecerá à contratante os meios de contato 

(telefone e e-mail) com vistas a receber os chamados técnicos 
para prestar os eventuais serviços de suporte;  

 Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com 
informações do número do tipo de equipamento, número do 

lote, número de série e demais dados do equipamento, 
gravados de forma destacada na parte externa;  

 Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição 

utilizados na manutenção corretiva serão novos e de primeiro 
uso;  

 No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do 
equipamento, a contratada deverá promover a sua substituição 

em caráter definitivo por outro de mesmas características 
técnicas e em perfeito estado de funcionamento, sem ônus 

adicional para a contratante.  
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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, 01 de outubro de 2014.  

 

 

 

 

 

Giovanni Alphonsus de Guimaraens 

Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação 


