Resposta ao Questionamento Nº SEI
0078468/2019

Em 21/10/2019

Pregão Eletrônico: 4/2019
Processo SEI: 1551/2019

As questões, recebidas pelo Compra Aberta (0078426), foram submetidas à Unidade Requisitante, que as
respondeu (0078465) nos seguintes termos:

1ª pergunta
Anexo I - Termo de Referência
Item 3. Especificações técnicas dos serviços
Subitem 3.3: A contratada deverá constar na lista de parceiros de negócios constante no site do próprio
fabricante do equipamento, conforme link abaixo:
https://www.emc.com/partners/partnerfinder/search.htm#/?country=BRAZIL&button=0
Entendemos que como a EMC foi adquirida pela Dell servirá também para consulta o link abaixo para
comprovação de parceria:
https://dell.secure.force.com/partner/spf__partnersearch?c=us&l=en_US
Está correto nosso entendimento?
Resposta à 1ª pergunta
Sim, o entendimento está correto.

2ª pergunta

No Anexo I - Termo de Referência, item 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS QUE
PRESTARÃO OS SERVIÇOS e subitem 6.1. diz que:
"A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional capacitado para prestar serviços de suporte e
reposição de peças, com conhecimentos teóricos e práticos na solução de armazenamento EMC VNX
5400."
Entendemos que o "profissional capacitado para prestar os serviços de suporte e reposição de peças com
conhecimentos teóricos e práticos na solução de armazenamento EMC VNX 5400", deverá ser fornecido
diretamente pelo fabricante, sendo o licitante vencedor responsável por intermediar a comunicação entre o
órgão e o fabricante sempre que houver necessidade.
Está correto nosso entendimento?
Resposta à 2ª pergunta
Sim, o entendimento está correto.
Documento assinado eletronicamente por Cintia Brunini Fossa, Pregoeira, em 21/10/2019, às 12:48,
conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal
26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0078468 e o código CRC 182B3990.
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