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CONSULTA PÚBLICA Nº 011/2015 
 

Aquisição de TI - INTELIGÊNCIA BASEADA EM REDE SEM FIO, COMPATÍVEL COM A CONTROLADORA 
ARUBA 3400, EM INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS 
ESCLARECIMENTOS 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 - INTELIGÊNCIA BASEADA EM REDE SEM FIO, COMPATÍVEL COM A 
CONTROLADORA ARUBA 3400, EM INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS 
 
 
Ref.: Pedidos de Esclarecimentos 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 
manifestaram durante o período de 30/11/2015 a 30/12/2015, 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 
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Dos itens e subitens relacionados ao LOTE 1 
1.  Quanto  ao  ITEM  2,  entendemos  que  será  disponibilizado  o  servidor  físico  ou  virtual  
sobre o qual será instalado  o(s) módulo(s) do(s) software(s) que compõem a solução  
requisitada. Está correto o nosso entendimento? 
 
O entendimento está correto. 
 
a.  A  respeito  do  questionamento  anterior,  gostaríamos  de  solicitar  maiores  
informações sobre as necessidades de compatibilidade da solução do ITEM 2,  
como tecnologia e versão do virtualizador, se for o caso, e tecnologia e versão  
dos sistemas operacionais, caso o software necessite. 
 
Para o item “AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO WLAN 
CENTRALIZADA” o item d descreve: Todos os softwares necessários para a implantação de qualquer 
funcionalidade exigida deverão fazer parte do fornecimento, sendo este instalado em servidor 
dedicado a esta tarefa em ambiente virtualizado VMWare 6.0, caso o software necessite de Sistema 
operacional o mesmo deverá ser compatível com RedHat Enterprise Linux ou Windows Server 2008 
ou superior. 
 
 
2.  Quanto a especificação 3.3.1 e seus subitens do ITEM 3, transcrito: “3.3.1. Aquisição de  
serviços de instalação e configuração da solução, conforme especificações abaixo:(...)”; 
entendemos por instalação e configuração que a instalação se refere às instalações dos  
equipamentos  para  montagem  em  rack,  como  controladoras,  além  da  configuração  
lógica dos equipamentos, não envolvendo a fixação de pontos de acesso nas localidades.  
Está correto o nosso entendimento? 
 
O entendimento está correto. 
 


