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PERGUNTA
Prezados, boa tarde!
Segue em anexo questionamentos para o Edital de Pregão Eletrônico 45/2021.
Tobias Vier Gregórius
Analista de Licitação
tobias.gregorius@herval.com.br
51 3564-8450
Questionamento 1.
No edital, nos itens 1 e 2 é solicitado que o equipamento deve estar em conformidade com a norma
IEC 60950. Recentemente a norma IEC 60950 foi substituída pela norma IEC 62368-1, desta
forma, entendemos que será aceita a comprovação com a nova norma IEC 62368-1. Está correto
nosso entendimento?
Questionamento 2.
Ainda sobre os itens 1 e 2, também é solicitado a comprovação de Energy Star. Por se tratar de um
novo modelo de equipamento, o fabricante HPE ainda está em fase de homologação do Servidor
HPE ProLiant DL 360 Gen10 Plus e por este motivo ainda não foi publicado no site do Energy Star.
Para efeito de comprovação, entendemos que será aceito comprovação realizada através da versão
anterior, o Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10. Está correto nosso entendimento?
Questionamento 3.
No item 2 do edital, é solicitado que o equipamento deve exibir alertas de funcionamento dos
componentes internos no painel frontal do gabinete. Devido à disposição dos discos 12LFF, nesse
modelo de servidor não é possível inserir o Systems Insight Display, onde é exibido o status dos
componentes do servidor. Visando a ampla participação no certame e não favorecendo nenhum
fabricante, entendemos que será aceito o conjunto de LED’s padrão do servidor, onde é possível
identificar falhas de: placa mãe, memória, processador, slots PCIe, controladora de discos e fontes
de alimentação, conforme link abaixo.
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00114989en_us&docLocale=en_US
&page=GUID-2745F5E1-1906-48E0-8866-A69534AA1FD5.html
Está correto nosso entendimento?
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RESPOSTA
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, responde o esclarecimento conforme manifestação
da área técnica:
“Questionamento 1. Está correto o entendimento.
Questionamento 2. Não está correto o entendimento, a exigência se refere ao modelo ofertado.
Questionamento 3. O entendimento está correto, LEDs de indicação de diagnóstico/falha referente
aos componentes do equipamento atendem à exigência editalícia.”
Att.
Rosana Adolfo,
Pregoeira.

