Brasília, 22 de setembro de 2017.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.º 17
Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado acerca dos termos do Edital de
Pregão Eletrônico nº 5/2017 - UASG 201057, que tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS, para eventual aquisição, de soluções de segurança de redes compostas de
firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de
computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo
período de 60 (sessenta) meses, incluindo todos os softwares e suas licenças de uso,
gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua
e suporte técnico durante o período de garantia com repasse de conhecimento da
solução a fim de atender às necessidades dos contratantes.
Considerando que o esclarecimento trata-se de exigência estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 5/2017, o assunto foi submetido à análise e
manifestação da Área Técnica.
“1. Em análise ao ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA, o mesmo traz em comum para
os itens 6, 13, 20, 27 e 34, a seguinte descrição: "Treinamento oficial até 5 pessoas do
FW..." E para o quantitativo dos itens supramencionados, traz na sequência: 128, 22, 86,
39 e 13.
Questionamento: Devemos entender que o quantitativo a ser considerado será: 128
(Quantidades do item) x 5 (5 pessoas conforme descrição), por exemplo? Ou seja, serão
640 treinamentos para o item 6? Esta correto nosso entendimento? Devemos replicar
esse entendimento para os itens 13, 20, 27 e 34?
Resposta: Conforme descrito no edital, 1 item de treinamento corresponde a um
treinamento oficial para até 5 pessoas. Assim, um quantitativo de 128 para o item 6,
gera um treinamento de até 640 pessoas. Tal entendimento deve ser replicado para os
itens 13, 20, 27 e 34.”
Dessa forma, a Pregoeira entende que o esclarecimento foi devidamente prestado pela
Área Técnica, ao tempo em que se mantém à disposição para outros esclarecimentos
que porventura sobrevierem.

GILNARA PINTO PEREIRA
Pregoeira

