
RESUMO DE AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2014
OBJETO:

Cotação de preços com vista a Aquisição e Instalação de 01 (um) Data Center Modular de alta disponibilidade, devendo
o equipamento a ser cotado possuir cadastrado junto ao BNDES, possuindo código FINAME que permite ser financiado
integralmente com recursos dessa instituição de fomento ao desenvolvimento, não serão aceitas propostas de preços de
containers padrão marítimo. O equipamento cotado deverá ter/possuir: projeto para operar 24 horas por dia, sete dias por
semana, grau de proteção IP 55, resistente a impactos, intenpéries, arrombamentos e chamas; contendo alimentação de
energia ininterrupta redundante modular; sistema refrigeração redundante modular com ar condicionado de precisão,
evaporadoras no sistema "em linha"com operação independente entre as "fans", alocadas diretamente nas fileiras de racks
para climatização direta dos servidores; racks para servidores com 42U e capacidade de peso estático mínimo de
1.000Kg; réguas de alimentação de energia com capacidade de gerenciamento remoto; sistema de monitoramento
ambiental com sensores das condições ambiente; redundância total do sistema de power e cooling com possibilidade de
manutenção e troca de módulos com a solução energizada (hotswapping), incluindo gerador compatível com a carga;
sistema de circuito fechado de televisão; cabeamento estruturado com pontos de rede disponíveis; gerenciamento remoto
de todos os pontos centralizados em uma única interface; garantia de 03 (três) anos de todo o sistema com manutenções
preventivas semestrais e atendimento para chamadas de manutenção corretivas com atendimento em no máximo 24
horas, contadas a partir do registro do chamado. No preço cotado deverá constar os custos com transporte até o local de
instalação e a correspondente instalação. Devendo a proposta de preços se fazer acompanhar de todas as especificações
técnicas que possibilitem verificar o atendimento ou superação das especificações constante do Termo de Referência, que
se encontra disponível no endereço http://www.codata.pb.gov.br Menu Documentos para Download - Categoria Consulta
Pública, com indicação, inclusive de requisitos mínimos a serem disponibilizados pela CODATA no local onde se dará a
instalação do DATACENTER.
Esta CHAMADA PÚBLICA com o objetivo acima delineado receberá por meio postal ou entrega "em mãos" propostas com
as características acima definidas até 16/06/2014, no endereço Rua Barão do Triunfo, 340, Varadouro, Cep: 58.010-400,
João Pessoa-PB, horário comercial (8h/12h e das 14h/18h, de segunda a sexta-feira) e é preparatória para abertura de
procedimento formal de aquisição.
Findo o prazo acima especificado, a CODATA fará publicar, resumidamente, todas as propostas recebidas, abrindo-se
prazo de cinco dias úteis para quaisquer impugnações e/ou questionamentos.
Havendo questionamentos e/ou impugnações eles serão respondidos e divulgados no prazo de até cinco dias úteis após
o término do prazo para apresentação de questões ou impugnações. Divulgadas as respostas de eventuais questões e/ou
impugnações apresentadas ou após o prazo aberto sem apresentação de quaisquer questões ou impugnações, a
CODATA divulgará o resultado final desta Chamada Pública, indicará o procedimento formal que irá adotar para
concretizar a contratação e dará início a tal procedimento.
Os recursos que financiarão a aquisição do objeto descrito nesta chamada pública é financiamento obtido pelo Estado da
Paraíba junto ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na linha BNDES ESTADO.
As solicitações de esclarecimentos poderão ser encaminhadas ao endereço: lusma@codata.pb.gov.br.

Krol Jânio P. Remígio
Diretor Presidente


