
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação

Fl.: ____________

Rúb.: __________

Canela, 24 de janeiro de 2020.

Ao Senhor
Artur Velho
Pregoeiro Municipal

Processo: 2019/10824

Senhor Pregoeiro,

Trata-se de análise dos pedidos de esclarecimento ao pregão 28/2019. Segue abaixo
os questionamentos e as respostas para os mesmos:

Questionamentos recebidos via e-mail:

 Para o Lote 02 item 02 – Rack 42U

O Edital solicita: “Peso Líquido não superior 126kg

Dentre os principais fornecedores de Racks do mercado, há uma pequena variação de
dimensões dos equipamentos.

No caso do fabricante  DellEMC, reconhecimento mundialmente pela  qualidade de
seus produtos e componentes, nosso Rack ofertado  possui o peso liquido de 161,36KG. Dentre todos
os itens pedidos no certame o Rack ofertado atende ao requisitos para armazenamento de equipa-
mentos em datacenter. Entendemos que dessa forma, serão aceitos equipamentos que possuam peso
liquido de no máximo 162KG, evitando ferir o caráter competitivo da disputa e a não participação da
Fabricante DellEMC. Está correto nosso entendimento?

Após análise alteramos Termo de Referência para ampliação de concorrência, uma
vez que este é um item que não influência diretamente na qualidade do produto.

Para o Lote 02 item 02 – Rack 42U

O Edital solicita: “Profundidade Mínima de Montagem 191.00 mm” e “Profundidade
Máxima de Montagem 915.00 mm”
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Dentre os principais fornecedores de Racks do mercado, há uma pequena variação de
dimensões dos equipamentos.

No caso do fabricante DellEMC, reconhecimento mundialmente  pela qualidade de
seus produtos e componentes, nosso Rack ofertado possui uma profundidade mínima de montagem
de 262.00 mm e  uma profundidade  máxima de  1048.00 mm. Dentre  todos  os  itens  pedidos  no
certame o Rack ofertado atende ao requisitos para armazenamento de equipamentos em datacenter.
Entendemos que dessa forma, serão aceitos equipamentos que possuam uma profundidade mínima
de  montagem  de  262.00  mm  e  uma  profundidade  máxima  de  1048.00  mm,  evitando  ferir  o
caráter competitivo da disputa e a não participação da Fabricante DellEMC. Está correto nosso enten-
dimento?

Após análise alteramos Termo de Referência para ampliação de concorrência, uma
vez que este é um item que não influência diretamente na qualidade do produto.

Para o Lote 02 item 03 – Switch

O Edital solicita: “Deve ter capacidade de suportar 256 entradas de ACLs.”

Dentre os principais fornecedores de switches do mercado, há uma pequena variação
de implementação de features como o ACLs.

No caso do fabricante DellEMC, reconhecimento mundialmente  pela qualidade de
seus produtos e componentes, nosso switch ofertado  possui uma capacidade de suportar até 100
ACLs simultâneas sem onerar a performance do equipamento. Dentre todos os itens de performance
pedido neste item do certame o switch ofertado possui o dobro de performance requisitada. Enten-
demos que o  número de ACLs pedido no item apenas faria sentido em switches de maior porte e
desta  forma 100 ACLs  simultâneas  suprem a necessidades  da administração de  redes  com certo
conforto de implementação.

Entendemos que dessa forma, serão aceitos equipamentos que possuam capacidade
de suportar 100 entradas de ACLs, evitando ferir o caráter competitivo da disputa e a não partici-
pação da Fabricante DellEMC. Está correto nosso entendimento?

Trata-se de matéria já respondida em despacho anterior. 
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Para o Lote 02 item 03 – Switch

O Edital solicita: “Dissipação de calor: 171 BTU / hora”

Dentre os principais fornecedores de switches do mercado, há uma pequena variação
de fabricação de componentes.

No caso do fabricante  DellEMC, reconhecimento mundialmente pela  qualidade de
seus produtos e componentes, nosso switch ofertado possui  um consumo máximo de 75W ( com
todas as suas portas utilizadas) e uma dissipação de calor de 221 BTU/Hr, como o equipamento será
operado em um datacenter com climatização e energia adequada o item proposto não interfere na
utilização do equipamento de rede.

Entendemos que dessa forma, serão aceitos equipamentos um consumo máximo de
75W e uma dissipação de calor de 221 BTU/Hr, evitando ferir o caráter competitivo da disputa e a
não participação da Fabricante DellEMC. Está correto nosso entendimento?

Trata-se de matéria já respondida em despacho anterior. Inclusive com alteração do
Termo de Referência, solicitando “Dissipação mínima de calor: 171 BTU / hora”, ficando assim uma
dissipação de 221 BTU/Hr enquadrado no requerido.

Questão 1

O objeto da presente licitação contempla o fornecimento de equipamentos, softwares
e o serviço de instalação e configuração, com suporte e garantia. Para atendimento à legislação tribu-
tária vigente, hardware, software e serviços não podem constar da mesma fatura devido a incidência
distinta de tributos.

Diante  disto,  entendemos  que,  este  respeitoso  órgão  receberá  o  faturamento  da
seguinte forma:

-Nota (s) fiscal (is) de produto referente ao faturamento dos equipamentos (Itens de
Hardware);

-Nota (s) fiscal (is) de serviços para faturamento dos itens de serviços de Suporte /
Garantia e/ou Instalação e Configuração;

-Nota (s) fiscal (is) de serviços para faturamento dos itens de software;
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Ressaltando que, todas as Notas Fiscais sofrerão as incidências de impostos corres-
pondentes. Está correto nosso entendimento?

Sim, está correto.

Questão 2

Entendemos que o prazo de garantia para O item 2 do Lote 2 - RACK 42U será de 1
(um) ano conforme disposto no Termo de Referência do edital da licitação em apreço, está correto
nosso entendimento?

Sim, está correto.

Questão 3

Entendemos que o pagamento do objeto da licitação em epigrafe será realizado em
até 15 (quinze) dias contados da data de liberação da Nota Fiscal pelo setor competente conforme
previsto no subitem 13.01 do item 13 - "Do pagamento" do edital da licitação em referência. Está
correto o nosso entendimento?

Os pagamentos ocorrerão conforme edital

Questão 4

Item 21.9. O distribuidor deverá ser um centro de treinamentos oficial da fabricante.

Entendemos  que  o  treinamento,  por  ser  oficial  do  Fabricante,  será  prestado  por
Centro de Treinamento oficial do fabricante e a distribuição não seria este Centro, ela comercializa
esse tipo de repasse de conhecimento e complementando as informações que são informadas no Item
de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO VÁLIDO PARA TODOS OS LOTES, o treinamento será para o quanti-
tativo de 4 alunos, está correto nosso entendimento?

Sim, está correto.
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Questão 5

Entendemos que toda a infraestrutura elétrica (bastidores, DIO's, Stecks, tomadas,
distribuidores lógicos, disjuntores elétricos), será provido pela Contratante para a instalação física do
objeto deste edital. Estamos certos neste entendimento?

Todos os itens externos ao rack (tomadas, conexões de rede,...) serão de responsabi -
lidade do município. E todos os itens necessários ao funcionamento dos equipamentos dentro do
rack (réguas, calhas, trilhos,…) serão de responsabilidade do fornecedor.

Questão 6

ITEM 4 - SERVIDOR COM STORAGE - QUANTIDADE 02

ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)

Referente ao item 04 Servidor com Storage, informa quantidade 02, porém quando
entra na descrição do Armazenamento de Dados Storage, não é informada a quantidade de equipa -
mentos.  Entendemos  que  fornecendo  a  quantidade  unitária  do  Storage,  estamos  atendendo  o
solicitado. Estamos certos neste entendimento?

Sim, está correto.

Questão 7

1.36 - Deverá oferecer suporte e atualização de Software pelo período de 36 meses no
regime 12x5, prestado obrigatoriamente pelo fabricante do software através de ligação gratuita,
email e site do fabricante na internet.

Entendemos  que  o  suporte  deverá  obedecer  a  política  do  fabricante  no  caso  no
regime BASIC 10x5, conforme  pode ser consultado no site https://www.vmware.com/content/dam/
digitalmarketing/vmware/en/pdf/services/support/vmware-basic-support-datasheet.pdf .  Nosso
entendimento está correto?

Está correto e providenciamos a alteração do item no Termo de Referência.
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Esclarecimento 01:

O Edital solicita no item 03 switches, Gerenciamento através de SNTP para sincroni-
zação de relógio.  Os switches da HPE por padrão possuem o gerenciamento através de NTP um
protocolo mais com completo que o SNTP conforme o próprio nome já informa o SNTP é a versão
simplificada do protocolo NTP. Entendemos que se entregarmos o equipamento com o protocolo NTP
estaremos atendendo ao termo. Está correto nosso entendimento?

Sim, está correto.

Esclarecimento 02:

Edital solicita no item 03 switches deverão possuir gerenciamento através de ISDP
para descoberta de dispositivos CISCO na rede, está função é específica dos switches da fabricante
CISCO, limitando a concorrência, para que concorrência uma disputa mais justa entendemos que será
aceito Switches com funções de LLDP e LLDP-MED para atender à solicitação deste item. Está correto
nosso entendimento?

Sim, está correto o entendimento e foi alterado o Termo de Referência, suprimindo-
se a exigência de ISDP.

Esclarecimento 03:

No edital é solicitado que os switches deverão implementar alertas via e-mail, está
função poderá ser  realizada através  de  ferramentas  de  monitoramento SNMP,  por  não ser  uma
função nativa de nenhum equipamento de redes dos principais fabricantes. Entendemos por ser uma
ferramenta a parte, não é obrigatório a entrega da mesma neste processo pois a mesma impactaria
no valor final do item 03. Está correto nosso entendimento?

Sim, está correto o entendimento e foi alterado o Termo de Referência, suprimindo-
se a exigência de implementação de alertas via e-mail. 

Esclarecimento 04:
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Considerando a  legislação fiscal  vigente,  bem como que o  objeto  da  contratação
contempla o fornecimento de equipamentos, software e serviços de garantia, entendemos que as
notas  fiscais  poderão ser  emitidas de acordo com o objeto a ser  faturado,  ou seja,  poderão ser
emitidas notas fiscais distintas para o hardware, software e para serviços (instalação, treinamento,
garantias estendidas etc.). Está correto nosso entendimento?

Sim, está correto.

Pedido de Esclarecimento proveniente do Portal de Compras Públicas:

Lote 3 - Storage de backup 

No lote 03 o item pede mínimo de 32GB de memória RAM, normalmente se analisa
memória cache por controladora, 8gb por controladora atenderia? 

Foi  realizada  análise  no  Lote  e  melhor  especificadas  as  características  para  que
atenda as necessidades desta municipalidade e amplie a concorrência.

Segue  anexo  a  este  despacho  o  novo  Termo  de  Referência  com  as  alterações
sugeridas e motivadas por conta dos pedidos de esclarecimentos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

EDUARDO MACEDO
Diretor DMTI
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