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ATA DA CONSULTA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS TERMOS DO EDITAL DE
LICITAÇÃO

 

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de Softwares.

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, foi publicado aviso de consulta
pública (http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1196:aviso-de-consulta-publica-referente-ao-registro-de-
precos-para-aquisicao-de-ativos-de-redes&catid=21&Itemid=112), no intuito de convidar os
interessados a encaminhar suas manifestações até o dia três de junho do mesmo ano para o
endereço eletrônico comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

 

PONDERAÇÕES RECEBIDAS POR E-MAIL
A empresa TELEFONICA enviou, por meio da Srta. Maria Cristina Castelloes E Castro
Rincon, em 03 de junho de 2020, as seguintes ponderações com as respectivas
respostas da Administração:
"1 . Dos lotes 12 MPSA( AAA-03579)  e 13  – Select ( 021-10626)
Os Part Number solicitados para esses lotes são de licenças perpétuas sem Software
Assurance, que não contemplam atualização de versões conforme solicitado no item “ 1.2
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO OBJETO”, sendo que nesse caso será fornecida
a última versão disponibilizada pelo fabricante no momento da entrega das mesmas e para
esse caso,  trata-se de uma característica de fornecimento determinada pelo próprio
fabricante, não tendo ação de mudança nenhuma por parte das licitantes. Caso seja
necessária tal atualização das licenças durante a vigência contratual , deve-se usar outros
Part Number que tenham Software Assurance, o que garantirá tal atualização."
Resposta: Entendemos o apontamento, mas informamos que o objeto do registro de preço
contempla apenas o fornecimento de licenças sem software Assurance.

 

"2. Do Item “4 – SUPORTE TÉCNICO”
O suporte técnico faz parte dos benefícios do Software Assurance e só poderá ser fornecido
para licenças que contemplem esses benefícios"

Resposta: Entendemos o apontamento, mas informamos que o objeto do registro de preço
contempla apenas o fornecimento de licenças sem software Assurance. 

 

"3. Do Item “7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”.
O Item 7.3 fala que para todos os lotes, será exigido um comprobatório atendendo o
quantitativo de 10% das quantidades do Anexo I, porém essas quantidades não foram
apresentadas."
Resposta: O quantitativo será informado após a adesão dos órgãos que aderirem a ata.

 

"4. O Item “11.3” Fala que os preços poderão ser reajustados a cada 12 meses com base no
IPCA. Solicitamos que os reajustes possam ser feitos a cada 12 meses com base no
aumento de preços das tabelas de preços do fabricante."
Resposta: A solicitação não será atendida.

 

Ata de Consulta Pública SEPLAG/DCGSITIC 15048219         SEI 1500.01.0020639/2020-61 / pg. 1

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1196:aviso-de-consulta-publica-referente-ao-registro-de-precos-para-aquisicao-de-ativos-de-redes&catid=21&Itemid=112


"5. O Item 11.3.1 , faz menção ao item 10.3, porém o mesmo não aparece no documento.
Pedimos esclarecimentos do que seria esse item."
Resposta: O Termo de Referência será corrigido.

 

"6. Do Item “ 13- DAS GARANTIAS, sub Item 13.1.1” ,é citado que a Contratante deverá
durante o período de garantia de 12 meses manter pacotes de atualizações que porventura
surjam a versão ofertada, porém isso não se aplica aos lotes 12 e 13 , pois as licenças são
perpétuas sem Software Assurance, o que exclui a possibilidade de atualizações durante a
vigência do contrato.”
Resposta: Para os itens citados, entende-se como atualizações o fornecimento de correções,
fixes e service packs.

 

 

Rosalvo França Junior
Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

 

 

Weslley Costa Nogueira
Diretor Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rosalvo Franca Junior, Servidor(a)
Público(a), em 04/06/2020, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Weslley Costa Nogueira, Diretor, em
04/06/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15048219 e o código CRC E6309782.

Referência: Processo nº 1500.01.0020639/2020-61 SEI nº 15048219
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