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Esclarecimentos 14/08/2020 21:38:03

SK TECNOLOGIA LTDA.

Vimos por meio desta solicitar alguns esclarecimentos;

1. É solicitado no Anexo I item 6.1 Treinamento, entendemos que o treinamento solicitado seja de transferência de conhecimento da solução
implementada por no mínimo 16 horas, comumente chamada de Hands on, esta correto nosso entendimento?

2. É solicitado no Anexo I item 2.4.1 expansibilidade de discos do Storage, para aumentar a competitividade entre os grandes fabricantes de
Storage do mercado, entendemos que será aceito uma solução que tenha expansão até 480 discos, esta correto nosso entendimento?

3. É solicitado no Anexo I item 2.1.1 que a solução deverá ser entregue com um rack, como o item rack não é destacado na planilha de proposta
Anexo II, entendemos que deverão ser entregues 1 rack por unidade do Storage Tipo I, esta correto nosso entendimento?

4. Pedimos que seja dilatado o prazo de apresentação de proposta de pelo menos 8 dias úteis no sistema BEC, pois houve retificação do edital
no dia 14/08/2020 as 17:30:41, pois as equipes técnicas e jurídicas do proponente precisam de mais 8 dias úteis para ser reavaliado as
modificações nas retificações apresentadas. Desta forma vai aumentar a competividade e lisura do processo.

Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva 18/08/2020 09:27:40
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 46.377.222/0001-29

Ouvidoria Transparência SIC

 Prezado Licitante,

Visando dirimir vossa dúvida, esta comissão apresenta os seguintes esclarecimentos:

Q: 1. É solicitado no Anexo I item 6.1 Treinamento, entendemos que o treinamento solicitado seja de transferência de conhecimento da solução
implementada por no mínimo 16 horas, comumente chamada de Hands on, esta correto nosso entendimento? 

R: Não está correto o entendimento. O treinamento visa atender a melhor utilização do equipamento e suas características, devendo ser
respeitado conforme edital. O treinamento deverá ser realizado em equipamento similar ao ofertado pela vencedora. 

Q: 2. É solicitado no Anexo I item 2.4.1 expansibilidade de discos do Storage, para aumentar a competitividade entre os grandes fabricantes de
Storage do mercado, entendemos que será aceito uma solução que tenha expansão até 480 discos, esta correto nosso entendimento? 

R: Entendimento não está correto. Conforme acatado em questionamento anterior, será permitido Storage que suporte expansão de mínimo de
480 discos. 

Q: 3. É solicitado no Anexo I item 2.1.1 que a solução deverá ser entregue com um rack, como o item rack não é destacado na planilha de
proposta Anexo II, entendemos que deverão ser entregues 1 rack por unidade do Storage Tipo I, esta correto nosso entendimento? 

R: Conforme destacado no item 2.1.3. do edital, A solução deve ser entregue juntamente com o Rack, mínimo de 20 Us. Se não houver espaço
no rack para novo gabinete, quando houver solicitação de mais discos, a contratada deverá fornecer novo rack de iguais dimensões, sem
quaisquer custos ao contratante. 

Ou seja, no momento de nova solicitação de expansão (seja disco, Storage ou gaveta, independe), se não houver espaço no rack, que será de
uso exclusivo da solução contratada, deverá ser fornecido novo rack. 

Q: Pedimos que seja dilatado o prazo de apresentação de proposta de pelo menos 8 dias úteis no sistema BEC, pois houve retificação do edital
no dia 14/08/2020 as 17:30:41, pois as equipes técnicas e jurídicas do proponente precisam de mais 8 dias úteis para ser reavaliado as
modificações nas retificações apresentadas. Desta forma vai aumentar a competividade e lisura do processo. 

R: Não cabe o pedido de republicação do edital com devolução de prazo, uma vez que as alterações não influenciam o objeto licitado, e sim
busca a melhor compreensão de todos os dispositivos editalícios. 

Atenciosamente,

Comissão de Aquisição 

CPB
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