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COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº : 040/CPB/2020
Processo nº : 0312/2020
Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE STORAGE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E VISITAS TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS, TRIMESTRAIS, PARA O COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO (CPB) DURANTE TODA VIGÊNCIA DE SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I.

Às 10:30:31 horas do dia 18 de Agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Carlos Roque Abrahão,
Claudio Marques Mergulhão e Rogerio Lovantino da Costa, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC:
892000801002020OC00040. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada com recurso

ITEM 1

Propostas

Desistência

Lances Ofertados

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

Descrição : AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : SAO PAULO

Menor Valor : 2.880.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 08615859000117 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Propostas Entregues : 3

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 3

Propostas Classificadas : 3

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS
LTDA 1 Hitachi Vantara / VSP N400 3.585.462,0000 18/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS
LTDA. 2

DELL-
EMC/UnitXT380+Gaveta
Expansão 2.5" e 3.5"+HDs

4.990.000,0000 17/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

REDISUL INFORMATICA LTDA. 3 Storage/Storage 7.000.000,0000 18/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. 3.569.460,0000 18/08/2020 10:50:52 Válido e confirmado

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA 3.500.000,0000 18/08/2020 10:51:28 Válido e confirmado

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. 3.484.000,0000 18/08/2020 10:56:14 Válido e confirmado

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA 3.460.000,0000 18/08/2020 10:56:52 Válido e confirmado

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. 3.444.400,0000 18/08/2020 11:01:19 Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. 3.400.000,0000 18/08/2020 11:01:44 Inválido: fora do prazo

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA 3.450.000,0000 18/08/2020 11:12:25 Válido e confirmado

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA 3.249.900,0000 18/08/2020 11:26:14 Válido e confirmado

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. 2.880.000,0000 25/08/2020 17:02:15 Válido e confirmado

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA Negociação 3.249.900,0000 18/08/2020 11:29 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborado na fase interna desta licitação.

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. Negociação 2.880.000,0000 25/08/2020 17:07 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial conforme consulta a fase interna desta licitação.

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

STORAGEONE
COMéRCIO E SERVIçOS
LTDA

25/08/2020
16:53 Inabilitado Após uma análisem, identificamos no catálogo do produto ofertado, e após analise deste comitê, identificamos que a série ofertada não atende as questões editalícias, sendo que após os

questionamentos desta comissão, não comprovou o atendimento as exigências do subitem 2.1.2. Desta maneira será desclassificado por não atender as questões editalícias.

MICROWARE 28/08/2020 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Chat

ENGENHARIA DE
SISTEMAS LTDA.

12:35

Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o prazo de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para
contrarrazões.

Licitante Juizo da Admissibilidade Data Hora

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA Aceitar 28/08/2020 12:45

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante

FOR0523 Outros 03.682.505/0001-71 STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA

FOR0533 Outros 08.615.859/0001-17 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

FOR0806 Outros 78.931.474/0006-59 REDISUL INFORMATICA LTDA.

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 18/08/2020

10:30:31

Pregoeiro TODOS Bom dia senhores licitantes! 18/08/2020
10:30:52

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital. 18/08/2020
10:31:15

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas. 18/08/2020
10:31:25

Pregoeiro TODOS Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes: 18/08/2020
10:31:31

Pregoeiro TODOS

INFORMATIVO:
Participação em procedimento licitatório
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal
dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).

18/08/2020
10:31:43

Pregoeiro TODOS

CONDUTA
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive
da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER
ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.

18/08/2020
10:31:51

Pregoeiro TODOS
O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar
e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,
previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

18/08/2020
10:31:57

Pregoeiro TODOS Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e
obrigações inerentes ao Certame.

18/08/2020
10:32:02

Pregoeiro TODOS Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas da aquisição do objeto em Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis
das aplicações previstas no Edital.

18/08/2020
10:34:07

Pregoeiro TODOS ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 18/08/2020
10:34:12

Pregoeiro TODOS A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que
o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP.

18/08/2020
10:34:20

Pregoeiro TODOS Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP.
Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.

18/08/2020
10:34:29

Pregoeiro TODOS Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para
habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.

18/08/2020
10:34:37

Pregoeiro TODOS Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação. 18/08/2020
10:34:48

FOR0523 Pregoeiro Bom dia prezado Pregoeiro! Gostaríamos de saber se é obrigatório indicar a marca e modelo do equipamento ofertado? 18/08/2020
10:35:07

Pregoeiro TODOS Senhores, analisar as propostas, depois sanarei as dúvidas. 18/08/2020
10:36:55

Pregoeiro TODOS Senhores, analisarei as propostas, depois sanarei as dúvidas. 18/08/2020
10:37:18

FOR0523 Pregoeiro Obrigado! 18/08/2020
10:37:35

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, não seria interessante, suspender por um periodo para analise técnica dos modelos ofertados, por se tratar de um equipamento mais complexo? 18/08/2020
10:39:36

FOR0533 Pregoeiro Sr. pregoeiro, desculpa, bom dia!!!!!! 18/08/2020
10:39:59

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, amparado pelo subitem 1.2 deste edital, na qual condiciona o envio do catálogo do produto ofertado pela empresa melhor colocada na fase de lances, na qual será analisado o equipamento.
Sendo assim iniciaremos a fase de lances, peço atenção nos informes.

18/08/2020
10:42:52

Pregoeiro TODOS A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que: 18/08/2020
10:43:04

Pregoeiro TODOS Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o
tempo restante para o término da fase de lances.

18/08/2020
10:43:45

Pregoeiro TODOS A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim
sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.

18/08/2020
10:43:57

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o valor total do Item na seguinte conformidade: 18/08/2020
10:44:05

Pregoeiro TODOS os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de: 18/08/2020
10:44:12
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Pregoeiro TODOS Lote único: R$16.000,00 (dezesseis mil reais) 18/08/2020
10:44:18

Pregoeiro TODOS formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 18/08/2020
10:44:30

Pregoeiro TODOS Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previstos no termo de referência. 18/08/2020
10:44:49

Pregoeiro TODOS É possível corrigir um lance enviado por engano? 18/08/2020
10:44:55

Pregoeiro TODOS Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao
confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.

18/08/2020
10:45:03

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!!! 18/08/2020
10:45:30

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!! 18/08/2020
10:45:56

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 18/08/2020

10:46:18

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 18/08/2020
10:46:31

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 18/08/2020 - 11:01:31 18/08/2020

11:02:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 18/08/2020

11:02:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 18/08/2020

11:02:01

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
Menor lance: R$ 3.460.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

18/08/2020
11:03:01

Pregoeiro FOR0523 Pois bem senhor licitante FOR0523, vamos negociar. Solicitamos uma redução sobre seu valor ofertado. 18/08/2020
11:03:57

FOR0523 Pregoeiro Prezado Pregoeiro, solicitamos alguns minutos para analise de melhor proposta. 18/08/2020
11:05:07

Pregoeiro FOR0523 Ok senhor licitante, estamos aguardando, todavia sugerimos brevidade. 18/08/2020
11:05:56

FOR0523 Pregoeiro Caro Pregoeiro, o nosso melhor valor é de R$ 3.450.000,0000 18/08/2020
11:10:11

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, peço que lance no sistema com a finalidade de registro. 18/08/2020
11:11:25

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, agradecemos sua redução, mas peço que considere uma redução de 5,80% sobre o novo valor ofertado. 18/08/2020
11:16:01

Pregoeiro FOR0523 Peço que munido de sua planilha de custo, juntamente com a sua diretoria, considere a redução solicitada, para assim darmos andamento no certame. 18/08/2020
11:17:01

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, solicitamos mais alguns minutos para que possamos entrar em contato com o fabricante dos produtos ofertados. 18/08/2020
11:17:17

Pregoeiro FOR0523 Perfeito senhor licitante, aguardamos seu retorno. 18/08/2020
11:19:32

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, conseguimos reduzir a nossa proposta, com o apoio do fabricante, de acordo com o solicitado. 18/08/2020
11:25:45

Pregoeiro FOR0523 Pois bem senhor licitante, agradecemos a redução ofertada e daremos andamento no certame. 18/08/2020
11:27:49

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 18/08/2020

11:28:12

Pregoeiro FOR0523 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 3.249.900,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborado na fase interna desta licitação. 18/08/2020
11:29:04

Pregoeiro FOR0523 Pois bem senhor licitante, antes de adentrarmos na fase de habilitação peço sua atenção. 18/08/2020
11:29:59

Pregoeiro FOR0523 Peço que nos envie somente o catálogo de seu produto, conforme subitem 1.2 deste edital. Logo após suspenderemos a sessão pública para analise da equipe técnica do referido catálogo ofertado. Caso o
objeto ofertado esteja de acordo com o exigido em edital, solicitaremos as demais documentações de habilitação.

18/08/2020
11:33:59

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

18/08/2020
11:34:15

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, por favor, nos encaminhe somente o catálogo do seu equipamento ofertado. 18/08/2020
11:35:23

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, em instante estaremos enviando o documento solicitado. 18/08/2020
11:38:18

Pregoeiro FOR0523 Ok senhor licitante, todavia sugerimos brevidade para darmos um bom andamento ao certame. 18/08/2020
11:39:24

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_5.pdf". 18/08/2020
11:42:20

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_6.pdf". 18/08/2020
11:42:38

FOR0523 Pregoeiro Prezado Pregoeiro, seria do seu interesse o envio do ponto a ponto nesse momento? 18/08/2020
11:44:58

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante peço que nos informe quando finalizar o envio. 18/08/2020
11:45:01

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lu00SgNOuvvwERi7AUml4Ujw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lu69T0QpSfuJxo8I8hFDOQZQ%3d%3d
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Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, fica a seu critério este julgamento. Lembrando que a área técnica analisar se o objeto ofertado esta de acordo com o solicitado em edital. 18/08/2020
11:46:00

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, vossa senhoria enviará mais documentos para atender o solicitado no subitem 1.2 do edital? 18/08/2020
11:48:18

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, vamos enviar em instante o ponto a ponto. 18/08/2020
11:49:12

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, será liberado a documentação técnico, para que possamos tb verificar? 18/08/2020
11:50:15

Pregoeiro FOR0533 Será liberado senhor licitante. Assim que o licitante FOR0523 concluir o envio do catálogo, iremos disponibilizar para visualização. 18/08/2020
11:51:44

FOR0533 Pregoeiro obrigado 18/08/2020
11:52:14

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, solicitado o envio da documentação. 18/08/2020
12:00:15

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, em mais alguns instantes encaminharemos os demais documentos. 18/08/2020
12:02:14

Pregoeiro TODOS Solicito brevidade no envio da documento, ressaltamos que neste momento só analisaremos o catálogo, conforme o subitem 1.2 do edital. 18/08/2020
12:03:29

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, estamos com dificuldade para anexar os demais documentos do subitem 1.2 do edital, pois o tamanho dos documentos é superior que o permitido no site. Poderia por favor nos enviar um
endereço de e mail para o envio desses documentos?

18/08/2020
12:07:28

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, a limitação do sistema é de 4 Mb por arquivo. Sugiro que divida seu documento e insisto o envio pelo sistema BEC, para assim garantirmos a transparência. 18/08/2020
12:09:28

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, o sistema BEC encontra-se operando normalmente. Peço o envio da documentação imediatamente. 18/08/2020
12:21:00

FOR0523 Pregoeiro Caro Pregoeiro, estamos finalizando a divisão do documento. 18/08/2020
12:23:51

FOR0523 Pregoeiro Caro Pregoeiro, estamos encaminhando o documento em 4 partes. 18/08/2020
12:26:57

Pregoeiro FOR0523 Peço que nos envie! 18/08/2020
12:27:25

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_7.pdf". 18/08/2020
12:28:54

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_8.pdf". 18/08/2020
12:29:26

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_9.pdf". 18/08/2020
12:30:22

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_10.pdf". 18/08/2020
12:31:50

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_11.pdf". 18/08/2020
12:32:39

Pregoeiro TODOS Senhor licitante, creio que finalizou o envio. Estou certo? 18/08/2020
12:32:49

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_12.pdf". 18/08/2020
12:33:21

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, temos mais 3 documentos a serem anexados. 18/08/2020
12:34:54

Pregoeiro TODOS Ok! Peço que nos encaminhe. 18/08/2020
12:35:27

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_13.pdf". 18/08/2020
12:38:52

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_14.pdf". 18/08/2020
12:39:03

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_15.pdf". 18/08/2020
12:39:13

FOR0523 Pregoeiro O Fornecedor "STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS" enviou o arquivo "FOR0523_16.pdf". 18/08/2020
12:39:25

FOR0523 Pregoeiro Caro Pregoeiro, finalizamos o envio dos documentos referente ao subitem 1.2 do edital. 18/08/2020
12:40:27

Pregoeiro TODOS Senhor licitantes, iremos liberar os documentos para visualização. 18/08/2020
12:52:27

Pregoeiro TODOS Ressaltamos que a documentação se encontra disponível para visualização. 18/08/2020
12:54:50

Pregoeiro TODOS Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada e faremos o intervalo do almoço. Retornaremos às 15h00 do
dia 18/08/2020. 

18/08/2020
12:55:24

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 18/08/2020 12:56:25. 18/08/2020
12:56:25

Pregoeiro TODOS Motivo: Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada e faremos o intervalo do almoço. Retornaremos às
15h00 do dia 18/08/2020.

18/08/2020
12:56:25

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 18/08/2020 15:00:00 18/08/2020
12:56:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 18/08/2020

15:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 18/08/2020
15:00:57

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, daremos continuidade a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital. 18/08/2020
15:01:21

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lup7lgHyq5W2TFjeOAX7wGpA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuksjSyW%2fYEeGiXjYPlRCWbQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuTNX%2fE8wkrJdTXtFJna9oFg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuJEtYEVvIm61DMLqsD2aQZQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuRgYcSRsuPe6T1eetaQZNKg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuX%2bReDC0F6AjbetTh5nbRXg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuuDU7dMR7ny0URP3g2p0Egw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lu5YiLu60vuHGQUL30VggMMQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuFB2Gbym7B%2fVzjZtdusEJCg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lujnwk4iUA3QPBVrkC67ciuA%3d%3d
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Pregoeiro TODOS Diante do grande volume de material apresentado, e visando a excelência sobre análise da documentação enviada, suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 25/08/2020 às 15h00 com nosso
parecer.

18/08/2020
15:03:33

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 18/08/2020 15:04:43. 18/08/2020
15:04:43

Pregoeiro TODOS Motivo: Diante do grande volume de material apresentado, e visando a excelência sobre análise da documentação enviada, suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 25/08/2020 às 15h00 com
nosso parecer.

18/08/2020
15:04:43

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 25/08/2020 15:00:00 18/08/2020
15:04:43

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 25/08/2020

15:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 25/08/2020
15:00:30

Pregoeiro TODOS Boa tarde senhores licitantes! 25/08/2020
15:00:40

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital. 25/08/2020
15:01:02

Pregoeiro FOR0523 Prezando licitante, após a minuciosa análise feita pelo Departamento técnico deste comitê sobre o catálogo apresentado, solicito os seguintes esclarecimentos: 25/08/2020
15:01:46

FOR0523 Pregoeiro Boa Tarde, Senhor Pregoeiro! 25/08/2020
15:01:59

Pregoeiro FOR0523 De acordo com o subitem 2.1.2 do edital, questiono ao licitante, esclarecimentos de como atenderá aos protocolos abaixo, pois não foram identificados pela equipe técnica no documento: CFIS; VVOLs; Fibre
Channel.

25/08/2020
15:02:06

Pregoeiro FOR0523 De acordo com o subitem 2.7.1 do edital, solicito especificar os discos que serão ofertados; A licitante informa que serão ofertados de acordo com o pedido do edital, todavia, conforme consta em um dos links
repassados pela licitante, a equipe técnica não localizou informações a respeito do disco NL-SAS de 12TB, nos deixando com dúvidas a respeito de como atenderão ao item no edital.

25/08/2020
15:02:24

Pregoeiro FOR0523 Para todos os outros itens, entendemos que estão de acordo com o solicitado em especificação. 25/08/2020
15:02:36

Pregoeiro FOR0523 Ficamos no aguardando dos esclarecimentos dos questionamento acima, para assim darmos continuidade. 25/08/2020
15:05:55

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, peço por gentileza que aguarde um minuto. 25/08/2020
15:08:03

Pregoeiro FOR0523 Estamos no aguado senhor licitante. 25/08/2020
15:09:57

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, boa tarde, detectamos que essa série da Hitachi ofertada, não suporta protocolo VVOL, pois foi verificado que esse modelo não costa no portal da VMware/VVOL com homologado para o protocolo
VVOL, conforme link: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols.

25/08/2020
15:12:04

Pregoeiro FOR0533 Boa tarde senhor licitante FOR0533, agradecemos sua manifestação. A equipe técnica deste comitê já esta analisando sua manifestação. 25/08/2020
15:14:22

FOR0523 Pregoeiro Caro Senhor Pregoeiro, na nossa proposta contemplam 50 discos de 3,5 polegadas com capacidade de 10TB, perfazendo um total de 500TB bruto, apesar do edital solicitar 40 discos de 12TB perfazendo um
total de 480TB bruto. Dessa forma entregando 4% a mais de capacidade bruta e 20% a mais de quantidade de discos.

25/08/2020
15:17:07

FOR0533 Pregoeiro Sr. pregoeiro, tb não suporta protocolo para FC 25/08/2020
15:17:38

FOR0523 Pregoeiro No link abaixo a comprovação das especificações técnicas do disco ofertado (SAS HARD DRIVE OPTIONS)
https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html

25/08/2020
15:17:47

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, esse link enviado pelo FOR0523, só comprova que o equipamento não suporta protocolo VVOL e FC. 25/08/2020
15:20:14

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes a equipe técnica esta analisando as manifestações apresentadas. 25/08/2020
15:22:32

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, peço desculpas pela minha insistência, porem a informação do FOR0523, com referencia aos HD de 10TB x 50, totalizando 500 TB, não procede pois o modelo ofertado suporte até 480 TB,
portanto esse ganho de 4% a mais informado, não procede.

25/08/2020
15:25:32

FOR0523 Pregoeiro Caro Senhor Pregoeiro, já responderemos sobre as dúvidas do subitem 2.1.2 do edital. 25/08/2020
15:28:14

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, apenas para ilustração os Discos Rigidos de 12TB, são itens a parte, portanto tem que ser atendido este item. 25/08/2020
15:32:54

FOR0523 Pregoeiro
Caro Senhor Pregoeiro, com relação a API do VSPHERE para virtual volumes (vVols) suportamos conforme evidencia no link abaixo: 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?
deviceCategory=vvols&details=1&partner=19_bpartner&arrayModels=Hitachi%20Virtual%20Storage%20Platform%20G400%20(VSP%20G400)&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc

25/08/2020
15:33:14

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, mas uma vez se comprova que o link apresentado pelo FOR0523, não comprova com o modelo Hitachi N400, não consta da lista da VMWare, para o protocolo VVOL. 25/08/2020
15:37:43

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, já estamos analisando seu questionamento, Peço que aguarde e acautele sua manifestações. 25/08/2020
15:39:05

FOR0523 Pregoeiro

Caro Senhor Pregoeiro, com relação a CIFS informamos que o protocolo é suportado conforme evidência no link abaixo:
https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html
Cabe ressaltar que o suporte ao protocolo CIFS é atendido através do suporte ao protocolo SMB sendo uma evolução atestada pelo link abaixo:
https://www.snia.org/educational-library/smb-remote-file-protocol-including-smb-30-2012-2012

25/08/2020
15:41:47

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, necessitamos de esclarecer ainda sobre o subitem 2.7.1, exatamente quais (capacidade) discos e quantidade de disco por pacote, para assim garantimos a transparência e sanarmos dúvidas
existentes.

25/08/2020
15:43:47

FOR0523 Pregoeiro Caro Senhor Pregoeiro, com relação ao protocolo Fibre Channel informamos que o protocolo é suportado conforme evidência do link abaixo (Host Interface Types)
https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html

25/08/2020
15:44:19

FOR0523 Pregoeiro

Caro Senhor Pregoeiro, segue abaixo a distribuição dos discos ofertados:
05 pacotes de 04 discos SSD 3.8TB totalizando 20 unidades 
12 pacotes de 04 discos SAS 10K 1.8TB totalizando 48 unidades
10 pacotes de 05 discos NLS 7.2K 10TB totalizando 50 unidades

25/08/2020
15:51:07

Pregoeiro FOR0523 Agradeço o esclarecimento, a equipe técnica esta analisando sua manifestação. 25/08/2020
15:54:33

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, conforme análise da equipe técnica, referente ao item 2.7.1, não encontramos objecções técnicas, após a manifestação do senhor licitante FOR0523. Ressaltamos, que o mínimo exigido é
480 discos, e o licitante vencedor está ofertando 500 TB, ou seja, o questionamento do FOR0533 não é pertinente.

25/08/2020
15:58:22

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante FOR0523, poderia esclarecer se o modelo apresentado no link para comprovação do protocolo VVOL (VSP G400) é o mesmo equipamento do apresentado no catálogo e demais links VSP
N400?

25/08/2020
15:58:55

FOR0523 Pregoeiro Caro Senhor Pregoeiro, está correto seu entendimento. 25/08/2020
16:01:32
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FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, cabe ressaltar que o subitem 2.7.5 é claro, discos NLSAS de 12TB "ou superior" e não discos de 10TB. 25/08/2020
16:03:13

FOR0533 Pregoeiro
Sr. pregoeiro, conforme links da Hitachi, trata-se de duas séries distintas, sendo que o modelo ofertado pelo FOR0523 é a série N, modelo 400, e não a série G, modelo 400, como segue links:
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/partners/hitachi/vmw-hitachi-virtual-platform-g-series-data-sheet.pdf /// https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-
attached-storage/vsp-n-series.html

25/08/2020
16:09:05

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, a equipe técnica altamente capacitada deste comitê esta analisando atentamente todos os esclarecimentos e manifestações. Peço que aguardem. 25/08/2020
16:17:40

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante FOR0523, o senhor alegou que nosso entendimento estava correto para comprovação do protocolo VVOL (VSP G400) é o mesmo equipamento do apresentado no catálogo e demais links VSP
N400, por sua vez após uma análise minuciosa, entendemos que trata-se de series distintas, usando em referência o seu catálogo apresentado nesta sessão pública.

25/08/2020
16:25:47

FOR0523 Pregoeiro Caro senhor Pregoeiro, peço um minuto. 25/08/2020
16:30:35

Pregoeiro FOR0523 Sugiro brevidade, senhor licitante. 25/08/2020
16:33:06

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, abriremos uma contagem de 5 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação. 25/08/2020
16:36:19

FOR0523 Pregoeiro Caro Senhor Pregoeiro, devido ao grau de confidencialidade da documentação que comprova e responde o questionamento, será feita através da declaração do fabricante ratificando que ambos os modelos
possuem a mesma arquitetura.

25/08/2020
16:40:24

FOR0523 Pregoeiro Caro Pregoeiro, comprovando que trata-se da mesma arquitetura 25/08/2020
16:40:53

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, desculpa, mas isso não existe. São Modelo e Séries distintos. 25/08/2020
16:43:20

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, vamos ser práticos, o modelo série N400 não consta na relação da VMWare, com suporte a protocolo VVOL, aceitar agora um outro modelo com alegação de mesma arquitetura e inadimissivel. 25/08/2020
16:46:53

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro é o protocolo FC, tb não comprovado. O argumento do FOR0523, justificando como "Host Interface And Types", não é protocolo. 25/08/2020
16:49:09

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, temos profissionais capacitados ALTAMENTE CAPACITADOS para realizamos analise dos produtos que almejamos adquirir, peço mais uma vez que acautele sua manifestações! 25/08/2020
16:49:56

Pregoeiro FOR0533 Aguarde o momento oportuno para se manifestar! 25/08/2020
16:50:42

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante FOR0523, conforme identificado no catálogo do produto ofertado, e após analise deste comitê, identificamos que a série ofertada não atende as questões editalícias, sendo que após os
questionamentos desta comissão, não comprovou o atendimento as exigências do subitem 2.1.2. Desta maneira será desclassificado por não atender as questões editalícias.

25/08/2020
16:52:12

Pregoeiro TODOS
O Licitante STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver.
Justificativa: Após uma análisem, identificamos no catálogo do produto ofertado, e após analise deste comitê, identificamos que a série ofertada não atende as questões editalícias, sendo que após os
questionamentos desta comissão, não comprovou o atendimento as exigências do subitem 2.1.2. Desta maneira será desclassificado por não atender as questões editalícias.

25/08/2020
16:53:28

Pregoeiro FOR0533 Pois bem, senhor licitante FOR0533, agora é a sua vez de manifestar. Solicito uma redução sobre seu lance. 25/08/2020
16:55:50

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, tem uma ideia de redução? 25/08/2020
16:56:49

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, redução mais significativa que conseguir. 25/08/2020
16:58:06

Pregoeiro FOR0533 Sugiro que munido de sua planilha de custo, juntamente com a sua diretoria almeje um redução significativa. Oriento desta forma, pois sou guardião dos recursos públicos e necessito de uma redução! 25/08/2020
17:01:04

FOR0533 Pregoeiro valor lançado!!! 25/08/2020
17:02:26

Pregoeiro FOR0533 Agradeço o valor lançado, senhor licitante! 25/08/2020
17:06:37

Pregoeiro FOR0533 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 2.880.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial conforme consulta a fase interna desta licitação. 25/08/2020
17:07:32

Pregoeiro TODOS Pois bem senhor licitante, antes de adentrarmos na fase de habilitação peço sua atenção. 25/08/2020
17:09:24

Pregoeiro FOR0533 Peço que nos envie somente o catálogo de seu produto, conforme subitem 1.2 deste edital. Logo após suspenderemos a sessão pública para analise da equipe técnica do referido catálogo ofertado. Caso o
objeto ofertado esteja de acordo com o exigido em edital, solicitaremos as demais documentações de habilitação.

25/08/2020
17:09:38

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, peço que nos envie somente seu catálogo neste momento. 25/08/2020
17:10:09

FOR0533 Pregoeiro ok, Sr. Pregoeiro. 25/08/2020
17:10:30

FOR0533 Pregoeiro O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo "FOR0533_17.pdf". 25/08/2020
17:15:51

Pregoeiro FOR0533 peço que sinalize quando finalizar o envio do catálogo. 25/08/2020
17:17:26

FOR0533 Pregoeiro O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo "FOR0533_18.pdf". 25/08/2020
17:18:23

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, documentação técnica enviada. 25/08/2020
17:19:55

Pregoeiro FOR0533 Pois bem senhor licitante, analisaremos as condições e exigências editalícia, conforme catálogo do produto ofertado, 25/08/2020
17:22:11

Pregoeiro TODOS Os documentos estão liberados para visualização de todos os licitantes. 25/08/2020
17:22:34

Pregoeiro TODOS Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada. Retornaremos com a analise da documentação às 10h00 do
dia 28/08/2020.

25/08/2020
17:23:43

Pregoeiro TODOS Senhores, peço atenção, RETIFICANDO: Retornaremos com a análise da documentação às 10h30 do dia 28/08/2020. 25/08/2020
17:26:27

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 25/08/2020 17:27:38. 25/08/2020
17:27:38

Pregoeiro TODOS Motivo: Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada. Retornaremos com a analise da documentação às
10h30 do dia 28/08/2020.

25/08/2020
17:27:38

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 28/08/2020 10:30:00 25/08/2020

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuV%2bmJFDk2zwQ14p0YHp%2fzIQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuNtRPNDBFd%2fgLAmq4SoeZxA%3d%3d
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17:27:38

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 28/08/2020

10:30:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 28/08/2020
10:30:40

Pregoeiro TODOS Bom dia senhores licitantes! 28/08/2020
10:30:54

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital. 28/08/2020
10:31:02

Pregoeiro FOR0533 Prezando licitante, após a minuciosa análise feita pelo Departamento técnico deste comitê sobre o catálogo apresentado, alguns pontos necessitam de esclarecimentos ou não foram identificados pela equipe
técnica deste comitê.

28/08/2020
10:31:30

Pregoeiro FOR0533 Referente o item 2.1.11 - J e K do edital necessitamos de esclarecimentos de como atenderão aos itens? 28/08/2020
10:31:44

Pregoeiro FOR0533 Referente o item 2.4.3 do edital – Informação não localizada no catálogo. Solicitamos esclarecimentos. 28/08/2020
10:31:59

Pregoeiro FOR0533 Referente o item 2.7.2 do edital – Informação não localizada no catálogo. Solicitamos esclarecimentos. 28/08/2020
10:32:11

Pregoeiro FOR0533 Os demais pontos estão de acordo nesta análise, mas a decisão final será informado após todos os esclarecimentos. 28/08/2020
10:32:32

FOR0533 Pregoeiro Bom dia, Sr. Pregoeiro 28/08/2020
10:33:19

FOR0533 Pregoeiro ok, estamos pegando a documentação para envio, peço alguns instantes 28/08/2020
10:33:52

Pregoeiro FOR0533 Ok senhor licitante, todavia sugerimos brevidade. 28/08/2020
10:34:31

FOR0533 Pregoeiro O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo "FOR0533_19.pdf". 28/08/2020
10:41:01

FOR0533 Pregoeiro

2.1.11. Cada Storage deve possuir ao menos as seguintes interfaces de front-end devidamente ativadas: 
j. Deverá suportar a configuração de discos de HotSpare, que serão ativados de forma automática nos casos em que haja interrupção do funcionamento de um dos discos ativos do sistema de armazenamento,
sem interrupção do funcionamento normal do Disk storages; 
k. Deverá possibilitar que os discos de hot-spare possam sanar a falha de qualquer disco de igual característica, independente do gabinete no qual ele estiver fisicamente instalado, funcionalidade conhecida no
mercado como global hot spare ou deverá possuir funcionalidade conhecida no mercado como Spare distribuído, onde cada disco deverá possuir uma área de spare reservada, devendo ser alocada e estar
disponível dinamicamente; 
R: Ver documento “h15093-dell-emc-unity-best-practices-guide.pdf”, Seção 1.3 “Hot Spares” na pag. 8

28/08/2020
10:41:10

FOR0533 Pregoeiro O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo "FOR0533_20.pdf". 28/08/2020
10:45:34

FOR0533 Pregoeiro 2.4.3. Tempo de resposta (response time) do sistema não deve ser superior a 3ms; 
R: Ver documento “Unity XT 380 - Comprovacao Performance.pdf”, Pags. 2 e 3 comprovam a performance de 28540 IOPS com tempo de resposta (RT) menor que 1ms.

28/08/2020
10:45:58

FOR0533 Pregoeiro

2.7.2. Deverá ser do tipo HotSwap, possibilitando sua substituição sem a necessidade de parada do equipamento; 
R: Ver documento “Disk Replacement – Hot Swap.pdf”
Ver documento “https://www.dell.com/support/contents/en-us/videos/videoplayer/unity-xt-removeinstall-25%22-disk-drive-replacement/6079760408001”
Ver links abaixo, com videos de procedimentos de disk replacement com hot swap.
https://www.youtube.com/watch?v=0QCI2VlKPwY
https://dl.dell.com/content/docu69345_Unity_Family_Replacing_a_Faulted_3.5-inch_Disk_Drive.pdf?language=en_US&source=Coveo

28/08/2020
10:46:32

FOR0533 Pregoeiro encaminhado comprovações
Sr. Pregoeiro

28/08/2020
10:46:53

Pregoeiro TODOS Ok senhor licitante. Nossa equipe técnica esta analisando seus esclarecimentos. 28/08/2020
10:55:35

Pregoeiro FOR0533 Sr. Licitante, de acordo com o subitem 2.4.3 do edital, poderia mandar link ou print contendo informação do tempo de resposta? A equipe técnica não localizou com base na resposta. 28/08/2020
11:15:58

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, a comprovação do item 2.4.3 esta no DOC 20.pdf, pag 3, IOPs RT[1ms. 28/08/2020
11:20:21

FOR0533 Pregoeiro Desculpe, IOPs RT[1ms 28/08/2020
11:20:55

FOR0533 Pregoeiro IOPs RT [ 1ms. 28/08/2020
11:21:31

FOR0533 Pregoeiro IOPs RT menor que 1ms 28/08/2020
11:22:03

FOR0533 Pregoeiro e tb na pag 2 desse mesmo documento. 28/08/2020
11:24:19

FOR0533 Pregoeiro IOPS (RT [ 1ms)
28540

28/08/2020
11:25:43

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, nossa equipe técnica esta analisando seus esclarecimentos. 28/08/2020
11:26:13

Pregoeiro FOR0533 Após cumprido o subitem 1.2. do edital, o qual solicitamos o catálogo do equipamento para uma análise técnica, após os esclarecimentos apresentados nesta sessão pública, a equipe técnica deste comitê, não
encontramos objeções para não aceitar o produto ofertado. Sendo assim, passaremos para as demais fases após o aceite do produto ofertado.

28/08/2020
11:32:08

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, antes de adentramos na habilitação jurídica, peço sua atenção: Peço que nos envie todo a documentação de habilitação que compreende o item IV do edital, quando finalizar o envio peço que
nos informe o término.

28/08/2020
11:32:29

Pregoeiro FOR0533 Por favor senhor licitante, inicie o envio de sua documentação. 28/08/2020
11:32:47

FOR0533 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, necessito ajustar o preço final, para sair da dizima. 28/08/2020
11:33:23

FOR0533 Pregoeiro valor a ser ajustado: R$2.879.999,78 28/08/2020
11:33:49

FOR0533 Pregoeiro podemos seguir assim? 28/08/2020
11:34:02

Pregoeiro FOR0533 Prefeito senhor licitante, valor aceito! 28/08/2020
11:34:22

FOR0523 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, encontramos algumas irregularidades no processo. 28/08/2020
11:36:20

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuLDUieENIcqzVSIt8OrncGA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4LuVH8CPwFI64ezjUByPaJGxQ%3d%3d
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Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, no momento oportuno, peço que se manifeste. 28/08/2020
11:38:05

FOR0523 Pregoeiro O Item 2.4.3 está em duplicidade, sendo assim existe uma irregularidade no edital. Entendemos que o item respondido não condiz com o questionado. 28/08/2020
11:40:11

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, no momento de recurso, peço que se manifeste. 28/08/2020
11:41:12

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, peço que envie sua documentação de habilitação. 28/08/2020
11:45:47

FOR0523 Pregoeiro

Caro senhor Pregoeiro, apenas mais dois esclarecimentos:
1- O link utilizado como esclarecimento apresenta a seguinte resposta: 
“Pode ter sido movido ou não existe mais. Use a ferramenta de pesquisa para localizar outro vídeo de suporte.”
2- Na comprovação apresentada pela FOR533 referente a troca de Spare, não há comprovação de que a mesma é feita de forma automática, sendo necessária uma intervenção conforme vídeo do YOUTUBE
apresentado.

28/08/2020
11:49:36

Pregoeiro FOR0523 Senhor licitante, peçoque acautele suas manifestações, e manifeste no momento apropriado. 28/08/2020
11:50:47

FOR0533 Pregoeiro O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo "FOR0533_21.pdf". 28/08/2020
11:54:11

FOR0533 Pregoeiro O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo "FOR0533_22.pdf". 28/08/2020
11:57:24

FOR0533 Pregoeiro finalizado, Sr. Pregoeiro. 28/08/2020
11:57:41

Pregoeiro FOR0533 Senhor licitante, peço que aguarde a analise desta comissão. 28/08/2020
11:59:34

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, estamos realizando uma análise minuciosa na documentação enviada. Peço que aguardem. Todos os
documentos foram disponibilizados para visualização. Após 10 (dez) minutos informaremos nossa decisão.

28/08/2020
12:24:59

Pregoeiro TODOS Após análise da documentação enviada. Não vejo motivos para não habilitar o licitante FOR0533. 28/08/2020
12:35:43

Pregoeiro TODOS O Licitante MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. foi habilitado para o Item 1.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

28/08/2020
12:35:57

Sistema
BEC/SP TODOS Fase de Adesão iniciada. 28/08/2020

12:37:32

Pregoeiro TODOS Aos licitantes interessados, contado o prazo de 05(cinco) minutos, inicia-se a fase de adesões na mesma condição financeira apresentada pela licitante vencedora e nas mesmas condições de habilitação
prevista no instrumento convocatório.

28/08/2020
12:38:35

Sistema
BEC/SP TODOS Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada. 28/08/2020

12:43:52

Pregoeiro TODOS

Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas
aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenada COM
IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

28/08/2020
12:44:10

FOR0523 Pregoeiro Apresentamos a nossa intenção de recurso uma vez que a desclassificação da licitante StorageOne Comércio e Serviços LTDA encontra-se equivocada uma vez que atendemos toda a especificação técnica do
edital, assim como os demais itens já citados no processo.

28/08/2020
12:46:18

Sistema
BEC/SP TODOS

Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivação do recurso será analisada pelo pregoeiro, caso o recurso seja aceito, poderão apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dia(s) e aos
demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço
definido no edital.

28/08/2020
12:50:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos 28/08/2020

12:50:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Elaboração da Ata 28/08/2020

12:50:46

Pregoeiro TODOS
Senhores, esta comissão julga ser necessário receber o recurso. Lembrando que o LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO
INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

28/08/2020
12:51:27

Pregoeiro TODOS

Ressaltamos a todos o item apresentado no instrumento convocatório editalicio:
12.1. Além das penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, também poderão ser aplicadas as seguintes sanções ao
Detentor da Ata ou licitante;
12.1.1. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de
seus representantes, der causa a tumultos durante a sessão pública de pregão, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o
direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referida na alínea “a” a critério da Administração.
12.1.1.1. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 2 (dois) anos com o Comitê Paralímpico
Brasileiro.

28/08/2020
12:52:04

Pregoeiro TODOS Peço atenção aos licitantes quanto a gestão de prazos, logicamente ao licitante que apresentou a intensão de motivação de recurso, para a apresentação de seu recurso, e os licitantes que quiserem apresentar
as contra-razões.

28/08/2020
12:52:24

Pregoeiro TODOS Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade. 28/08/2020
12:52:33

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor recurso). 28/08/2020
12:53:07

Sessão Pública Suspensa

Às 12:56:25h do dia 18 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da
documentação enviada e faremos o intervalo do almoço. Retornaremos às 15h00 do dia 18/08/2020. .
Às 15:00:57h do dia 18 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao
pregão nº 892000801002020OC00040.
Às 15:04:43h do dia 18 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Diante do grande volume de material apresentado, e visando a excelência sobre análise da documentação enviada, suspenderemos
esta sessão pública e retornaremos no dia 25/08/2020 às 15h00 com nosso parecer..
Às 15:00:30h do dia 25 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao
pregão nº 892000801002020OC00040.
Às 17:27:38h do dia 25 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da
documentação enviada. Retornaremos com a analise da documentação às 10h30 do dia 28/08/2020..
Às 10:30:40h do dia 28 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao
pregão nº 892000801002020OC00040.

Encerramento realizado por Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.

Data 28/08/2020 às 12:52:45

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lu49aPsUVHeJu74SIuyGLFkA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMs3zP8CRDWrkEWGarZL8iw%2fGDqrWmqZ8cMo5Mi6cL4Lu4nNhczQyUWftoZnV5IT40Q%3d%3d
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