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COMUNICADO DE ESCLARECIMENTOS 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0083/19 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/19 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA” 

Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, e conhecimento aos 

interessados, após análise dos pedidos de esclarecimentos do edital, enviado pela empresa 

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., seguem nossas respostas:  

E S C L A R E C I M E N T O S  DO  E D I T A L 

PERGUNTA: 
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RESPOSTAS: 

Lote 01 – Item 02 (Servidor). 

Pergunta 01: Entendemos que ofertando um processador superior com mais núcleos e desempenho 
estaremos atendendo completamente o edital. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim. Ofertando um processador superior com mais núcleos e desempenho, estarão 
atendendo ao edital, desde que respeitadas as demais cláusulas e as especificações mínimas que o 
processador deverá ter. 

 

Pergunta 02: Entendemos que ofertando um disco rígido superior de 2TB 7.2K RPM SATA 6Bbps 512n 
3.5in Hot-plug Hard Drive estaremos atendendo ao edital. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim. Ofertando um disco rígido superior, estarão atendendo ao edital, desde que 
respeitadas as demais cláusulas e as especificações mínimas que o disco rígido deverá ter. 

 

Pergunta 03: Para esclarecer, entendemos que essa descrição é cópia genérica do catálogo do 
fabricante DELL, onde demonstra as opções disponíveis para o equipamento. Entendemos que não é 
obrigatória o fornecimento de tais itens já que muitos deles são mutualmente exclusivos. Nosso 
entendimento está correto?  

Resposta: Entendemos que, apesar da notação da empresa Vixbot Soluções em Informática Ltda-
EPP, de que a especificação técnica seja cópia genérica do catalogo e um fabricante, a descrição 
destes componentes (conforme especificado) é a exigência que atende nossas necessidades. Quanto 
as SSDs, um disco de boot que opere com discos: 120 Gb ou 240 Gb com HWRAID. Quanto a 
controladora, deve ser ofertado uma que opere RAID (hardware). 

 

Pergunta 04: Para esclarecer, entendemos que essa descrição é cópia genérica do catálogo do 
fabricante DELL, onde demonstra as opções disponíveis para o equipamento. Entendemos que não é 
obrigatória o fornecimento de tais. Nosso entendimento está correto? ” 

Resposta: Não. Entendemos que apesar da notação da empresa Vixbot Soluções em Informática 
Ltda-EPP, de que a especificação técnica seja cópia genérica do catalogo e um fabricante, a descrição 
destes componentes é a exigência que atende nossas necessidades, ou ainda, deve ser ofertada placa 
de vídeo com suporte as GPUs: 1 NVIDIA NVS 310 ou 1 NVIDIA Quadro P4000  
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Pergunta 05: Para esclarecer, entendemos que essa descrição é cópia genérica do catálogo do 
fabricante DELL, onde demonstra as opções disponíveis para o equipamento. Entendemos ofertando 
uma das opções citadas estaremos atendendo completamente o edital. Nosso entendimento está 
correto?  

Resposta: Não. Entendemos que apesar da notação da empresa Vixbot Soluções em Informática 
Ltda-EPP, de que a especificação técnica seja cópia genérica do catalogo e um fabricante, a descrição 
destes componentes é a exigência que atende nossas necessidades. As fontes de alimentação devem 
oferecer a capacidade de redundância conforme especificações. 

 

Pergunta 06: Para esclarecer, entendemos que essa descrição é cópia genérica do catálogo do 
fabricante DELL, onde demonstra as opções disponíveis para o equipamento. Entendemos ofertando 
uma das opções citadas estaremos atendendo completamente o edital. Nosso entendimento está 
correto?  

Resposta: Não. Entendemos que apesar da notação da empresa Vixbot Soluções em Informática 
Ltda-EPP, de que a especificação técnica seja cópia genérica do catalogo e um fabricante, a descrição 
destes componentes é a exigência que atende nossas necessidades.  

 

Pergunta 07: Para esclarecer, entendemos que essa descrição é cópia genérica do catálogo do 
fabricante DELL, onde demonstra as opções disponíveis para o equipamento. Entendemos não é 
obrigatório fornecimento de tais softwares. Nosso entendimento está correto? ” 

Resposta: Não. Entendemos que apesar da notação da empresa Vixbot Soluções em Informática 
Ltda-EPP, de que a especificação técnica seja cópia genérica do catalogo e um fabricante, o 
fornecimento destes softwares é a exigência que atende nossas necessidades.  
 

      Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas e Anexos do Edital, na mesma data e 

horário anteriormente informados.    

     Santo André, 22 de junho de 2020 – Renan Bruno Barros Gumieri Ribeiro - Pregoeiro. 


