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Referência: Fornecimento de máquinas servidores e storage destinadas a compor o 

ambiente de produção do Data Center  -  Complexo Cidade da Políc ia  –  
Pregão Eletrônico nº 012/2011.  

 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 

 
 

 
1 - O  subitem e do item 12.2.4 – Qualificação técnica  do Edital_PE012 especifica o seguinte : 
 
“e) Comprovação de ser certificado pelo fabricante do equipamento do item 2.6 do TR, para 
prestação desses serviços. Esta comprovação se dará através de declaração do fabricante do 
produto, atestando a condição de distribuidor e/ou representante e/ou revendedor.” 
 
O item 2.6 do TR  é uma Fitoteca cujos serviços designados são instalação, manutenção e 
suporte pelo fabricante ou assistência técnica autorizada. 
 
No caso destes serviços serem prestados diretamente pelo fabricante, entendemos que uma 
declaração do fabricante informando que os serviços serão prestados diretamente e 
exclusivamente pelo próprio atenderá a necessidade de comprovação deste subitem. 
 
Perguntamos  : Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto. 
 
2 - O  subitem f do item 12.2.4 – Qualificação técnica  do Edital_PE012 especifica o seguinte : 
 
“f) Apresentação de carta emitida pelo fabricante dos equipamentos do item 2.1 do TR, que 
deverá ser solidário na garantia, encaminhando carta de solidariedade para esta licitação, 
informando que os serviços de suporte, assistência técnica e manutenção, deverão ser 
realizadas pela rede de assistência técnica autorizada em todo território nacional com uso de 
peças e componentes originais e com técnicos devidamente treinados.” 
 
Concordamos  que a solidariedade do fabricante se faz necessária quando os serviços não são 
prestados diretamente pelo próprio, porém no caso dos serviços serem prestados diretamente 
pelo fabricante, entendemos que uma declaração do fabricante informando que os serviços 
serão prestados diretamente e exclusivamente pelo próprio atenderá também a necessidade de 
comprovação deste subitem. 
 
Perguntamos  : Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto. 
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3 - O subitem 20.1 do item 20– DOS PRAZOS  do Edital_PE012 especifica o seguinte : 
 
“20.1 - O prazo de vigência do Contrato (Anexo VIII) será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de __/__/__, desde que posterior à data de publicação do seu extrato no Diário Oficial, valendo a 
data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data 
convencionada neste item.” 
 
O  subitem 7.1.1.  do item 7.1 – Garantia e Manutenção especifica o seguinte: 
 
“7.1.1 - A Garantia será de 24 (vinte e quatro) meses, sendo de responsabilidade do fabricante, 
porém, poderá ser prestada por empresa designada por eles, desde que sejam autorizadas a 
prestar suporte e assistência técnica nos seus produtos e serviços.” 
 
Perguntamos: O prazo contratual não deveria ser compatível com o prazo de garantia? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
1 - O  subitem 7.1.1 do item 7.1  Garantia e Manutenção do TERMO DE REFERÊNCIA 
especifica o prazo para a garantia de suporte e assistência técnica, e também determina que 
esta garantia deverá ser prestada pelo fabricante ou assistência técnica autorizada. 
 
O item 4 – DO SUPORTE TÉCNICO  especifica de que forma a garantia será fornecida, prazos, 
tempos de atendimento e cobertura. 
 
O item 1.17 do  documento PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO II especifica que o Item 4- 
SUPORTE TÉCNICO da garantia deverá ser cotado em HH. Considerando que: 
 

Estas garantias são contratadas dos fabricantes ou autorizadas e seus custos são 
baseados na forma como estas são especificadas, envolvendo prazos, tempos de 
atendimento e coberturas. 

Os fabricantes normalmente cobram um percentual do custo do equipamento para cada 
tipo e prazo de garantia, e estes valores são cobrados através de um único pagamento. 

Esta garantia se configura numa forma de seguro, pois os valores são pagos 
independentemente dos serviços de assistência técnica forem utilizados ou não. 

 
Entendemos que apesar de o suporte técnico da garantia ser um serviço, ele não é passível de 
ser medido em HH como está no EDITAL e PROPOSTA DE PREÇOS, pois o que se está 
contratando, e pagando, é a garantia de que os serviços de suporte técnico poderão ser 
acionados e executados dentro dos prazos e nas formas pré-determinadas, independentemente 
deles serem acionados ou não no futuro 
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Face ao exposto  solicitamos a mudança da forma de precificação, contratação e medição deste 
item HOMEM/H para SERVIÇO. 
 
Resposta: O detalhamento em H/H é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro - TCE para todas as contratações. Portanto, solicitamos atender aos 
requisitos do Edital e seus apensos. 
 
 
5 - No sistema compras.rj.gov.br  o item 19 esta descrito na sua quantidade como um serviço. 
Este item equivale aos subitens 1.13.1, 1.13.2.a e 1.13.2.b do documento PROPOSTA DE 
PREÇOS ANEXO II  , que estão descritos na sua U.F.  como unitários. 
 
Considerando que este fornecimento contempla peças e partes de equipamentos entendemos 
que o correto seria o seu fornecimento como unitário, 
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Não. Por questões de catalogação de itens, no Sistema SIGA 
(compras.rj.gov.br) deverá ser registrado um valor total, que corresponda ao somatório 
dos subitens 1.13.1 e 1.13.2 alíneas "a" e "b" da Proposta de Preços (Anexo II). O licitante 
arrematante, quando apresentar a documentação de habilitação (item 12 do Edital), deverá 
detalhar na Proposta de Preços (Anexo II), os valores de cada um dos subitens presentes 
no item 1.13 desse documento. 
 
1-O item 17.2.1   do Edital_PE012 especifica o seguinte : 
 
“17.2.1 - A Contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento ao Contratante, dando 
entrada pelo Protocolo do mesmo, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do 
FGTS e INSS relativos à mão de obra empregada no Contrato.” 
 
Perguntamos  : Será feito alguma retenção do valor do  INSS  referente aos serviços dos itens 
1.17, 1.18 e 1.19 da Planilha de Proposta de Preços ? 
 
Resposta: SIM. 
 
O item 2.14.1.27 do Termo de Referência especifica : 
“2.14.1.27 - Suportar o backup online e restore completo do Active Directory 200/2003/2007;” 
Entendemos que o correto seria: 
“2.14.1.27 - Suportar o backup online e restore completo do Active Directory 2003/2007;” 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento 
 
Resposta: Sim, está correto. 
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PERGUNTA -1  
 
O item 17.3.1 e o item 17.3 do Edital determinam: 
 
“ 17.3 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 
adimplemento de cada parcela.  
 
17.3.1 - Considera-se adimplemento a entrega dos equipamentos ou a efetiva prestação dos 
serviços, constantes do objeto, sendo a documentação fiscal devidamente atestada por dois 
servidores que não o Ordenador de Despesas.” 
 
Compreendemos que o adimplemento dos equipamentos, softwares e respectivas garantias de 
suporte técnico se dará com a  entrega dos equipamentos e softwares com as respectivas 
garantias de suporte técnico.  
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento ? 
 
Resposta: Sim, após os testes de verificação. 
 
 
PERGUNTA-2 
 
Em resposta ao nosso questionamento se o Proderj fará a retenção do valor do INSS referente 
aos serviços dos itens 1.17, 1.18 e 1.19 a CDL informou que sim. 
 
Entendemos que a retenção do INSS será feita sobre a parcela do serviço executado com mão 
de obra da contrata, não incidindo sobre a parcela do serviço executada por terceiros como, por 
exemplo, o Fabricante  ,que executara  serviços de treinamento, assistência técnica da garantia,  
instalação, configuração e integração. 
 
Entendemos ainda que a composição dos custos, inclusive a parcela de mão de obra da 
contratada , deverá ser demonstrada na Planilha Detalhada dos custos que deverá ser enviada 
conforme o item 14.4 do Edital. 
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento ? 
 
Resposta: Sim, está correto. 
 
 
PERGUNTA-3 
 
O item 1.16 do  documento PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO II especifica que a Instalação, 
Migração e Integração, item 3 do TR  deverá ser cotado em Unidade. 
 
O item 1.17 do  documento PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO II especifica que o SUPORTE 
TÉCNICO ,item 4 do TR deverá ser cotado em HH. 
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Considerando que o item 1.17  se refere a forma de como a Garantia dos Equipamentos será 
prestada, acordos de nível de serviço para suporte ao hardware e software, e não a contratação 
de um serviço genérico de mão de obra de suporte técnico que será utilizado conforme a 
demanda do Proderj, entendemos que o item 1.17 também deveria ser cotado em Unidade. 
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento ? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 
 
 
Em, 12/09/2011 


