
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.º 01 

 
Pregão Eletrônico nº 05/2019 
Processo nº 09100.000139/2019-18 
 

Trata-se dos questionamentos encaminhados, tempestivamente, do correio 
eletrônico <patricia.machado@hardlink.com.br>, referente ao Pregão Eletrônico nº 
05/2019, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
materiais permanentes. 
 
2.          Questionamentos apresentados: 

1) Do valor estimado para aquisição total dos materiais permanentes de R$ 
39.551,82 –Favor informar valor de referência por item;  

2) Item 1: Disco rígido para servidores de rede (HD) com capacidade de 2Tb 
(terabyte) – Favor informar, para qual equipamento (informar modelo e 
marca do servidor), Service Tag do equipamento se for Dell, Geração do 
equipamento e Serial Number se for IBM ou HP; 

3) Item 2: Disco rígido para storage de rede (HD) com capacidade de 4Tb 
(terabytes) - Favor informar, para qual equipamento (informar modelo e 
marca do Storage), Service Tag do equipamento se for Dell, Geração do 
equipamento e Serial Number se for IBM ou HP; 

4) Os HD’s são com ou sem gaveta, upgrade ou substituição?  

 

3. Esclarecimentos da FUNAG: 
 

a. Em resposta ao questionamento 1, os valores de referência por item podem ser 
consultados no Edital do Pregão Eletrônico n° 05/2019, disponibilizado no 
sítio eletrônico da FUNAG <http://www.funag.gov.br/index.php/pt-
br/component/content/article/40-lei-de-acesso-a-informacao/12-licitacoes-
novo>. No item 5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, o licitante 
poderá observar os quantitativos, os valores estimados unitários e os totais.  

b. Em resposta ao questionamento 2, o licitante deverá observar estritamente as 
especificações contidas no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

c. Em resposta ao questionamento 3, o licitante deverá observar estritamente as 
especificações contidas no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

d. Em resposta ao questionamento 4, o licitante deverá observar estritamente as 
especificações contidas no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 



   
   

Brasília, 29 de agosto de 2019. 
Atenciosamente, 
 
Equipe Pregoeira 
Fundação Alexandre de Gusmão 
 
 
 


