Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Fabricio Santos Cardoso
quarta-feira, 2 de setembro de 2020 18:17
Jânio de Abreu
Paulo Ricardo Carneiro Abrahão
RE: [Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema
875-4296-10 Sun StorageTek Half-Height SCSI Tape Drive.pdf; Scalar-i6000Datasheet-DS00417A.pdf

Jânio, boa tarde.
Após análise da documentação anexa, acessamos o número de protocolo disponibilizado pelo portal
Fala.BR - 99908.000478/2020-35 - e, no campo Respostas e histórico de ações > Publicação > Texto da
página, temos a seguinte resposta a respeito do item a ser elucidado no atestado apresentado:
"O equipamento “I - Unidade de Fita LTO 3, LVD SCSI (XOPT.LT03.SCSI.DEKTOP)”, não é um robô de
backup, diz respeito a uma UNIDADE EXTERNA de leitura e gravação de fita magnética do padrão LTO-3
com conexão SCSI, que corresponde à um drive. O documento anexo 875-4296-10 Sun StorageTek HalfHeight SCSI Tape Drive.pdf, é o manual de instruções obtido na data de hoje no site do fabricante,
disponível no endereço
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI
-qCrk7_rAhX-DrkGHYnhAAgQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.oracle.com%2Fcd%2FE1988801%2F875-4296-10%2F875-4296-10.pdf&usg=AOvVaw225xLfTBPlx5KBSXev33vD."
Ademais, no referido atestado apresentado pela licitante, não há menção a "fitotecas Quantum Scalar
i6000", objeto da contratação.
O protocolo também pode ser acessado pelo link a seguir:
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/DetalharManifestacaoSolicitante?id=vbLxqs5a5BE%3d&so
l=9QqKoKkxbRHnrfrlokNjYO8OlVsqi3cl6oOZ6LnQgcY%3d
Dessa forma, informamos que o atestado da Eletrobrás/Eletronorte não atende aos requisitos de
habilitação técnica do PE 75/2020.
Att.,
Fabrício Santos Cardoso
Serviço de Produção da COINTI
Senado Federal | Prodasen
Via N2 Bloco 1
Telefone: +55 (61) 3303-3672
www.senado.leg.br
www.facebook.com/senadofederaldobrasil
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De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Enviado: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 16:11
Para: Fabricio Santos Cardoso <fcardoso@senado.leg.br>
Assunto: ENC: [Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema
Caro Fabrício, boa tarde!
Segue, para análise, os portifólios enviados pela empresa Eletronorte, em resposta à diligência realizada no âmbito
do Pregão Eletrônico nº 075/2020.
Atenciosamente,
Janio de Abreu
Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014
A imagem v inculada não pode ser exibida. Talv ez o arquiv o tenha sido mov ido, renomeado ou excluído. Verifique se o
v ínculo aponta para o arquiv o e o local corretos.

A imagem v inculada não pode ser exibida. Talv ez o arquiv o tenha sido mov ido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquiv o e o local corretos.

De: nao-responder.falabr@cgu.gov.br <nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 15:41
Para: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Assunto: [Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema
Prezado(a) Senhor(a),
Seu pedido de informação, número de protocolo 99908.000478/2020-35, foi analisado e teve resposta na data de
02/09/2020.
Para consultar a resposta, clique o cursor no número do protocolo informado, poderão ser exigidos usuário e senha
para acessar o sistema.
A resposta também poderá ser consultada por meio da opção "Minhas Manifestações", no menu do sistema.
No caso de indeferimento de acesso à informação, poderá ser interposto recurso no sistema no prazo de 10 (dez)
dias, conforme disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 12.527/2011.
Importante: Caso esse pedido tenha sido registrado presencialmente (via balcão do SIC), será necessário ir
novamente ao local de registro para receber a resposta. Todos os outros procedimentos, tais como interposição de
recursos e reclamação, também deverão ser feitos pessoalmente.
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Visite o site https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br para obter maiores informações.
Agradecemos a sua participação!
----Mensagem automática
Favor não responder a este e-mail.
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Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

diogodossantos@bb.com.br em nome de ditec.fornecimentoti@bb.com.br
segunda-feira, 31 de agosto de 2020 15:28
Jânio de Abreu
Re: RES: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão
Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

#pública
Jânio, boa tarde.
Em resposta ao seu pedido de complemento, a área técnica afirmou que:

As 6 (seis) Unidades de Fita LTO declaradas no atestado são referentes à fitoteca IBM TS3500
ou a outro equipamento?
R: hoje em SP é uma IBM TS3500, que possui dois braços robóticos. As unidades de fita LTO que temos lá são
Tape Drives LTO5. À época do atestado (2011) não temos como precisar o modelo que tínhamos.

Se as 6 (seis) unidades são da fitoteca IBM referenciada, qual era a capacidade total instalada de
slots da fitoteca que a empresa realizou a prestação dos serviços?
R: À época do atestado (2011) não temos como precisar a capacidade instalada que tínhamos, pois não era gestão
centralizada.
Atenciosamente,
Diogo dos Santos
Assessor
Banco do Brasil S.A.
DITEC/GESTI - Divisão Estratégia de Fornecimento TI

E-mail: ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Cuidar do que é valioso para as pessoas.
Foco no Cliente | Inovação | Confiabilidade | Ética|Protagonismo | Eficiência | Espírito Público

----- Mensagem original ----De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Para: "ditec.fornecimentoti@bb.com.br" <ditec.fornecimentoti@bb.com.br>
Cc:
Assunto: RES: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do
Senado Federal
Data: sex, 28 de ago de 2020 12:50

Caro Diogo, boa tarde!
A pedido de nossa área técnica (PRODASEN), é possível complementar as informações com
respostas às questões abaixo formuladas:
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As 6 (seis) Unidades de Fita LTO declaradas no atestado são referentes à fitoteca IBM
TS3500 ou a outro equipamento?
 Se as 6 (seis) unidades são da fitoteca IBM referenciada, qual era a capacidade total
instalada de slots da fitoteca que a empresa realizou a prestação dos serviços?


Atenciosamente,
Janio de Abreu
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014

De: diogodossantos@bb.com.br <diogodossantos@bb.com.br> Em nome de ditec.fornecimentoti@bb.com.br
Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 16:34
Para: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Assunto: Re: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do
Senado Federal

#pública
Jânio,
O modelo que dispúnhamos em 2011 era os frames IBM 3584-D32 e 3584-D53 que foram
substituídos pelo modelo 3588-F4A.
Atenciosamente,
Diogo dos Santos
Assessor
Banco do Brasil S.A.
DITEC/GESTI - Divisão Estratégia de Fornecimento TI

E-mail: ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Cuidar do que é valioso para as pessoas.
Foco no Cliente | Inovação | Confiabilidade | Ética|Protagonismo | Eficiência | Espírito Público

----- Mensagem original ----De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Para: "ditec.fornecimentoti@bb.com.br" <ditec.fornecimentoti@bb.com.br>
Cc:
Assunto: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado
Federal
Data: qui, 27 de ago de 2020 15:57
Caro Diogo, boa tarde!
Agradeço imensamente as informações prestadas, mas seria possível informar qual a marca/modelo da fitoteca
manutenida pela empresa LINK INFORMÁTICA LTDA, à época do fornecimento do atestado anexo (2011).
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Atenciosamente,
Janio de Abreu
Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014

De: diogodossantos@bb.com.br <diogodossantos@bb.com.br> Em nome de ditec.fornecimentoti@bb.com.br
Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 15:33
Para: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Assunto: Re: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado
Federal

#pública
Jânio, boa tarde.
Em consulta aos técnicos que são responsáveis pela Fitoteca High-End do Banco do
Brasil esclarecemos que a fitoteca que temos hoje em SP é uma IBM TS3500, que possui dois braços
robóticos. As unidades de fita LTO que temos lá são Tape Drives LTO5.
O padrão LTO é intercambiável entre vários fabricantes, mas usualmente quer dizer que um cartucho LTO pode ser
lido em tape drives LTO de qualquer fabricante, mas a utilização de um Tape Drive LTO de um fabricante
normalmente não é aceita em uma fitoteca de outro fabricante.
Hoje a nossa TS3500 de SP tem 10 Tape Drives LTO com 2000 a 2500 slots.

Esperamos ter conseguido ajudar com as informações atuais.
Diogo dos Santos
Assessor
Banco do Brasil S.A.
DITEC/GESTI - Divisão Estratégia de Fornecimento TI

E-mail: ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Cuidar do que é valioso para as pessoas.
Foco no Cliente | Inovação | Confiabilidade | Ética|Protagonismo | Eficiência | Espírito Público

----- Mensagem original ----De: DITEC - TECNOLOGIA - DF 20259/BancodoBrasil
Enviado por: F9032210 Selma Ribeiro Bittencourt/BancodoBrasil
Para: DISEC-SUP E SERVICOS - DF 18913/BancodoBrasil, DITEC-GESTI - ESTRATEGIA DE
FORNECIMENTO/BancodoBrasil
Cc:
Assunto: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado
Federal
Data: qui, 27 de ago de 2020 12:40
#interna
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Prezados,
segue para conhecimento e/ou providências.
Atenciosamente,
Ditec/Gesti
----- Mensagem original ----De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Para: "ditec@bb.com.br" <ditec@bb.com.br>, "dinop@bb.com.br" <dinop@bb.com.br>
Cc:
Assunto: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal
Data: qui, 27 de ago de 2020 11:22

Prezado(s), bom dia!
Janio de Abreu, Pregoeiro do Senado Federal, com fundamento no art. 43, § 3º, da Lei nº
8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), solicita a gentileza de Vossa(s) Senhoria(s), em sede
de diligências no âmbito do Pregão Eletrônico nº 75/2020 (UASG 20001), que tem como objeto
o Suporte e Assistência Técnica de fitotecas Quantum Scalar i6000, prestar informações
complementares acerca de um atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa LINK
INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ: 06.885.830/0001-20).
A empresa participante LINK INFORMATICA EIRELI apresentou um atestado fornecido pela
DINOP/CLS – Banco do Brasil que nos gerou dúvidas sobre a descrição do equipamento
Unidade de Fita LTO.
Gostaríamos de saber qual o modelo da fitoteca e, se possível, quantos braços, drives e
slots possui.
Com essa informação, poderemos concluir sobre a admissibilidade do documento.
O atestado e o respectivo contrato estão em anexo. Peço desculpas pelo incômodo e
agradeço se puder ajudar.
Janio de Abreu
Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014

4

5

