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Pedido de Esclarecimento nº 03 

Pregão Eletrônico nº 27/2019 

 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

 

Pergunta 1: Referente ao item “5.4.3.1. Certificado ou outro documento oficial que comprove a 
aquisição de garantia on site do fabricante pelo período de 60 (sessenta) meses a partir do 
recebimento definitivo da Solução, contendo seu número de registro (part number), requisitos, 
condições dos serviços de garantia e demais informações cabíveis relativas às especificações do Anexo 
II.” Os principais fabricantes de equipamentos de rede, possuem apenas dois tipos de garantia, que 
são prestada diretamente por eles ou no regime de co-participação, com isso a CONTRATADA é 100% 
responsável pelo provimento da garantia on-site, quando há a necessidade a CONTRATADA aciona o 
FABRICANTE. Entendemos que poderá ser ofertada garantia no regime co-participação, sendo 
demonstrado na carta os part numbers referentes a estas garantias, sendo a CONTRATADA 
responsável pelo o atendimento on-site, o que já está previsto no item obrigações da CONTRATADA no 
edital. Nosso entendimento está correto? 

 

Pergunta 2: Referente ao item “4.1.8. A Solução de Gerência de Rede ofertada, caso seja appliance 
virtual ou físico, deverá ser fornecida com todos os requisitos necessários para a sua própria gerência 
(memória, processador, espaço em disco, etc) e com todos os softwares operacionais e de apoio que 
sejam necessários para o funcionamento;” Entendemos que poderá ser ofertado Solução de Gerência 
de Rede e forma de appliances virtual em forma de mídia, cabendo ao CONTRATANTE o fornecimento 
da máquina virtual e recursos de hardware para a implementação do mesmo. Nosso entendimento 
está correto? 

 

Resposta da área técnica:  

 

Pergunta 1: Contanto que seja cumprido o requisito do item mencionado no questionamento, o 
entendimento é de que poderá ser da forma mencionada uma vez que não existe a previsão nas 
especificações ou termo de referência, de que haverá uma modalidade específica da efetiva prestação 
da garantia. É entendimento da área demandante de que o importante é o resultado (garantia) dentro 
dos parâmetros definidos em edital e nas especificações. 

 

Pergunta 2: Considerando os itens 4.1.5 e 4.1.6 do Anexo II - Especificações Técnicas: 
"4.1.5. A Solução de gerenciamento de rede ofertada poderá ser fornecida na forma virtualizada do 
tipo virtual appliances, em equipamentos appliances específicos para este fim ou em software 
compatível em plataforma compatível com *unix like ou Windows Server 2008 R2 ou superior; 
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4.1.6. Caso a Solução de gerenciamento de rede necessite de um SGBD para armazenamento dos logs 
de eventos gerados pelos switches, a Solução deverá ser compatível com SQLServer 2012 R2 ou 
PostgreSQL 8.4 ou superior; " 

Entendemos que o recurso da gerência poderá ser fornecido de 3 formas, sendo que nas formas 
classificadas como "appliance", este deverá ser fornecido com as capacidades de hardware necessárias 
para o seu funcionamento e operação, conforme descrito no item 4.1.8. 

 

 

São Paulo, 29 de novembro de 2019. 

 

 

Camilla Batista de Calda 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado no site do Coren-SP: www.coren-sp.gov.br e no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br  


