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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 63.270.797/0001-67 
 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Considerando o descrito no edital contrato, pág. 43 "9.1 A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato com 
garantia mínima de 60 (sessenta)meses, prestada diretamente pelo fabricante, a contar da data do recebimento 
definitivo 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 útil, contados da notificação pela CONTRATANTE; há uma incoerência aqui." 
pág. 33 
"DETALHAMENTO DAS DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA (Se houver): A garantia deve ser prestada 
diretamente pelo FABRICANTE do equipamento, devendo este possuir Central de Atendimento do tipo (0800) para 
abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter os registros dos chamados constando a 
descrição do problema;" 
 Entendemos que a garantia e o suporte devem ser prestados pelo fabricante, está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:   
 
A garantia contratada deverá ser prestada pelo fabricante, cabendo à licitante, contudo, responsabilidade 
subsidiária, em caso de ausência ou descumprimento por parte do fabricante.  
Neste sentido, esclarece-se que o Edital e seus anexos (TR e contrato) serão republicados para ajuste nas 
redações relativas a tal regramento, com devolução de prazo. 
 

 
2) QUESTIONAMENTO:  
 
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 fi bra para uti 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 utilização no servidor a ser fornecido cada um 
com 2 tranceivers instalado e 2 transceirers não instalado. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:   
 
O entendimento está correto. 
 

 
OBS.¹: RESPOSTAS SUBSIDIADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/MPBA. 
 
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E INSERIDOS EM 
SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES. 
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