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RE: Questionamento ao PE002/2022

Alberto Bouzas <bouzas@produs.com.br>
Ter, 01/02/2022 11:03

Para:  licitacao <licitacao@mpba.mp.br>
Bom dia, Sra. pregoeira
Solicitamos esclarecer as seguintes dúvidas abaixo.
 
 
1º Ques�onamento -
Considerando o descrito no edital
contrato , pág. 43
"9.1 A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato com garan�a mínima de 60 (sessenta)
meses, prestada diretamente pelo fabricante, a contar da data do recebimento defini�vo do objeto,
conforme CLÁUSULA SEGUNDA deste instrumento;
9.2 A Assistência técnica será prestada na modalidade on site;
9.3 Os chamados para Assistência Técnica deverão ser atendidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 01
(um) dia ú�l, contados da no�ficação pela CONTRATANTE;
há uma incoerência aqui."
 
pág. 33
"DETALHAMENTO DAS DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA (Se houver): A garan�a deve ser
prestada diretamente pelo FABRICANTE do equipamento, devendo este possuir Central de Atendimento do
�po (0800) para abertura dos chamados de garan�a, comprometendo-se a manter os registros dos
chamados constando a descrição do problema;"
 
Entendemos que a garan�a e o suporte devem ser prestados pelo fabricante, está correto nosso
entendimento?
 
 
 
2º Ques�onamento -
Considerando o descrito no edital na página 39.
 
"O objeto contratado deverá ser entregue acompanhada de todos os acessórios necessários à sua
instalação no rack e ao seu funcionamento incluindo:
12.1. Trilhos para a instalação em rack de 19” (01 par);
12.2. kit organizador de cabos (01 unidade);
12.3. cabos de força para fonte de alimentação no padrão C13/C14 (01 para cada fonte);  
12.4. transceivers/GBICs com suporte a 10GB em fibra (04 unidades);  
12.5. cabos de fibra para u�lização com os transceivers/GBICs (02 unidades, mínimo cinco metros cada). "
 
Como se está pedindo servidor com 2 portas de rede de 10Gbps SFP+, e só é possível colocar 2 transceivers
por servidor, entendemos que devemos fornecer 4  transceivers para u�lização no servidor a ser fornecido
cada um com 2 tranceivers instalado e 2 transceirers não instalado. Está correto nosso entendimento?
 
 
Salvador 01/02/2022
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a) Qualificação do postulante,  Alberto Luiz Bouzas Áspera - Consultor comercial; CPF 269.370.725-87
com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; Produs - Produtos e Soluções para
Informá�ca Ltda ; CNPJ 63.270.797/0001-67

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;
NOME:                                                               CPF
CARLOS ALFREDO DE ALMEIDA COUTO     244.927.795-15 
ALEX ANDRADE NASCIMENTO                     358.410.955-87 

Saudações,

De: licitacao <licitacao@mpba.mp.br>
Enviado: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 10:18
Para: Alberto Bouzas <bouzas@produs.com.br>
Cc: licitacao <licitacao@mpba.mp.br>
Assunto: RES: Ques�onamento ao PE002/2022
 
Prezado(a) senhor(a), 
 
Bom dia.
 
Acusamos recebimento, ao passo que informamos que somente será possível diligenciarmos, junto à área
técnica, a resposta ao quanto pontuado por essa empresa, após o recebimento integral das informações
exigidas em edital, notadamente no que se refere às regras constantes no item 1 da SEÇÃO I da PARTE
V, em especial o subitem 1.3.2, a saber: 
 

1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar
esclarecimentos acerca dos seus termos e condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública.  (...)
 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu
representante legal, e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não
conhecimento: 
 
1.3.1. Para subscritor pessoa �sica: 
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a) Iden�ficação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao
CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 
 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 
 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao
CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 
 

 
Nestes termos, observamos que o prazo-limite de envio de ques�onamentos e/ou impugnações,
adequados às regras supracitadas, é até o dia 04/02/2022. 
  
Atenciosamente, 
  
Coordenação de Licitações  
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 
Superintendência de Gestão Administra�va 
Ministério Público do Estado da Bahia 
 
De: Alberto Bouzas <bouzas@produs.com.br> 
Enviada em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 10:07
Para: licitacao <licitacao@mpba.mp.br>; licitacao <licitacao@mpba.mp.br>
Assunto: Ques�onamento ao PE002/2022
Prioridade: Alta
 
Boa tarde, Sra. pregoeira
Solicitamos esclarecer as seguintes dúvidas abaixo.
 
 
1º Ques�onamento -
Considerando o descrito no edital
contrato , pág. 43
"9.1 A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato com garan�a mínima de 60 (sessenta)
meses, prestada diretamente pelo fabricante, a contar da data do recebimento defini�vo do objeto,
conforme CLÁUSULA SEGUNDA deste instrumento;
9.2 A Assistência técnica será prestada na modalidade on site;
9.3 Os chamados para Assistência Técnica deverão ser atendidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 01
(um) dia ú�l, contados da no�ficação pela CONTRATANTE;
há uma incoerência aqui."
 
pág. 33
"DETALHAMENTO DAS DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA (Se houver): A garan�a deve ser
prestada diretamente pelo FABRICANTE do equipamento, devendo este possuir Central de Atendimento do
�po (0800) para abertura dos chamados de garan�a, comprometendo-se a manter os registros dos
chamados constando a descrição do problema;"
 
Entendemos que a garan�a e o suporte devem ser prestados pelo fabricante, está correto nosso
entendimento?
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2º Ques�onamento -
Considerando o descrito no edital na página 39.
 
"O objeto contratado deverá ser entregue acompanhada de todos os acessórios necessários à sua
instalação no rack e ao seu funcionamento incluindo:
12.1. Trilhos para a instalação em rack de 19” (01 par);
12.2. kit organizador de cabos (01 unidade);
12.3. cabos de força para fonte de alimentação no padrão C13/C14 (01 para cada fonte);  
12.4. transceivers/GBICs com suporte a 10GB em fibra (04 unidades);  
12.5. cabos de fibra para u�lização com os transceivers/GBICs (02 unidades, mínimo cinco metros cada). "
 
Como se está pedindo servidor com 2 portas de rede de 10Gbps SFP+, e só é possível colocar 2 transceivers
por servidor, entendemos que devemos fornecer 4  transceivers para u�lização no servidor a ser fornecido
cada um com 2 tranceivers instalado e 2 transceirers não instalado. Está correto nosso entendimento?
 
 
 
 
Saudações,
 


