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CONSULTA PÚBLICA Nº 002/2017 

AQUISIÇÃO DE TI - INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE DE HARDWARE E SOFTWARE PARA 
VDIESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS  

APRESENTADOS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS 

 

País: BRASIL 

Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES  

Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR 

Objeto: AQUISIÇÃO DE TI - INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE DE HARDWARE E 
SOFTWARE PARA VDI 

REF.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que 
se manifestaram durante o período de 09/08/2015 a 24/08/2017, em que o projeto básico 
fora submetido à consulta pública, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram 
transcritos literalmente, omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o 
pedido de esclarecimento. 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 
em fornecer o objeto a ser licitado. 

Atenciosamente, 

 

 

Ricardo Ishimura 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do PROFAZ ES 

 

  



2 

 

Questionamento 1: 
 
Edital solicita: 4.1. Os discos devem ser do tipo SSD e compor a volumetria liquida mínima de 83 TB 
após formatada e configurada nas melhores práticas do VMware vSAN, comprovado com ferramenta 
de modelagem oficial do vSAN. 
Questionamento: O edital solicita volumetria mínima de 83 TB, porém, de acordo com a tabela 
localizada abaixo, estão sendo solicitados 7 soluções com 83TB cada, entendemos que há um 
equívoco nesta descrição e o correto seria volumetria liquida de 83TB para toda solução dividida em 
7 servidores. Logo para perfeito entendimento o quantitativo do item deveria ser 1 ao invés de 7, 
visto que o termo de referência trata do item como uma solução e não como servidores unitários. 
 
A volumetria de 83TB liquida é para toda solução. 
 
Questionamento 2: 
Edital solicita: 9.2 Deverão ser entregues no mínimo 7 (sete) servidores; 
Questionamento: De acordo com o questionamento 1, podemos verificar que este item novamente 
trata o Lote 1 como uma solução. Portanto, ao ser solicitado um total de 7 servidores para 1 unidade 
deste item, o edital está solicitando que sejam entregues 7 soluções com 7 servidores cada, 
totalizando 49 servidores. 
 
Esclarecemos que não são 7 conjuntos de 7 servidores e sim mínimo de 7 servidores. 
 
Questionamento 3: 
Edital solicita: Realizar treinamento oficial do fabricante do software para 06 (seis) funcionários da 
equipe da SUREP e SUEQ (SEFAZ-ES); 
Questionamento: Não fica claro no edital para quais software deverão ser ofertados o treinamento 
oficial, uma vez que a solução é composta por 3 softwares do fabricante Vmware. 
 
Para o Lote 1 o treinamento a ser ofertado será apenas para o item 1.4 – VMware vSAN. 
Para o Lote 2 o treinamento a ser ofertado será para o Item 1.1 – Software de Virtualização de Desktop 
e Aplicações. 
 
Questionamento 4: 
Edital solicita: 1. DA QUANTIDADE E DOS VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS (sob pena desclassificação) 
Questionamento: O edital solicita que os preços sejam inferiores ao preço máximo admitido, porém 
o edital não informa quais os valores máximos admitidos, dessa forma não conseguimos estimar os 
valores dentro do valor admitido do edital. 
 
Favor desconsiderar esse item. 
 
Questionamento 5: 
Edital solicita: 7.1. Fontes de alimentação elétrica em 220 (duzentos e vinte) Volts monofásico e 
frequência de 60 (sessenta) Hz, deverá ser fornecido plugs de ligação elétrica modelo IEC C13/14, 
conforme padrão do Data Center 
Questionamento: O edital solicita fonte monofásica, o equipamento que estamos ofertando e os 
equipamentos que são encontrados no mercado possuem fonte por padrão bivolt 110/220 
automático. Podemos entender que estaremos atendendo ao edital com a nossa oferta? 
 
O entendimento está correto. 
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Questionamento 6: 
Edital solicita: Item 2.1 – Treinamento Oficial 
 
ix. Os treinamentos poderão ser ministrados na Região da Grande Vitória, ou em outras localidades. 
Não sendo na Grande Vitória, a proposta do licitante deverá prever por sua própria conta todos os 
custos referentes às passagens aéreas, bem como diárias para todos os treinados; 
Questionamento: O fabricante dispõe da modalidade de treinamento oficial a possibilidade da 
realização online, dessa forma podemos entender que sendo provido o local apropriado para 
realização do treinamento oficial online, será aceito pelo Sefaz es, está correto o nosso entendimento? 
 
O treinamento deve ser presencial. Os exercícios do treinamento podem ser realizados online. 
 
Questionamento 7: 
 
Edital solicita:  a) Comprovação de que o licitante forneceu solução compatível em características, 
quantidades e prazos, sem restrição, de natureza semelhante ao indicado no Anexo I do edital. A 
comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou declaração de 
capacidade técnica fornecido por Órgãos da Administração Pública ou Entidade Privada, conforme 
modelo constante do Anexo VI deste Edital. 
 
Podemos entender que será aceito atestado de capacidade técnica de servidores, soluções de 
armazenamento e software de virtualização nas quantidades compatível com o edital ? 
 
Deve atender conforme edital. 

 


