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CPL FUNDECC CPL FUNDECC <cplfundecc@gmail.com>

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018 /2020 
1 mensagem

CPL FUNDECC CPL FUNDECC <cplfundecc@gmail.com> 15 de dezembro de 2020 11:55
Para: Zilene Ramos <zilene.ramos@drivea.com.br>

Sim é correto 
att,  
Comissão Permanente de Licitação
FUNDECC
Sede Administrativa
Campus Histórico da UFLA
37200-900 - Lavras/MG
Tel: (35)3829-1878

Em ter., 15 de dez. de 2020 às 11:38, Zilene Ramos <zilene.ramos@drivea.com.br> escreveu: 

Prezada Comissão de Licitação, bom dia!

Favor confirmar recebimento deste e-mail.

A Drive A, inscrita no CNPJ sob o nº 00.677.870/0001-08, revenda das soluções HP há 25
anos, interessada em participar deste pregão solicita o seguinte esclarecimento conforme item
16.1 do edital.

Aguardamos resposta conforme item 16.6. do edital no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido.

No edital solicita:

9.20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.20.1 Deverá ser enviado junto com a proposta: 1(um) ou mais atestados de capacidade
técnica , que comprove que a empresa já tenha fornecido o equipamento (Cluster HPC)
conforme especificação no Anexo I termo de referência, e que já tenha implementado o mesmo
projeto, de preferência em Universidades ou Centros de Pesquisas, com soluções equivalentes
de hardware, de serviços, suporte logico 2º nível para todos os detalhes técnicos necessários e
ainda suporte de hardware.

 

A Lei nº 8.666 Regulamenta no art. 37, II, o seguinte:

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação...GRIFO NOSSO’’

 

Considerando que os servidores que montam um clustter são equipamentos comuns a todos os
fabricantes sendo servidores x86 com vmware/hyper-v, clustter estes equivalente a um clustter
HPC, considerando que o licitante quando monta uma infraestrutura de TI com um, dois ou mais
clustter vmware está montando tecnologia equivalente, entendemos que apresentando atestado
de capacidade técnica conforme determina o Art. 37 da Lei 8.666, atestados estes comprovando
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instalação de servidores x86 com vmware/hyper-V estamos atendendo o edital, é correto nosso
entendimento?

 

Atenciosamente,

 
Zilene Ramos 
Consultora de Vendas 
zilene.ramos@drivea.com.br 
+55 31 2105-0393
+55 31 99892-5367 

 
 
Esta mensagem, incluindo anexos e os arquivos nela contidos, é confidencial e legalmente protegida, e somente
pode ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá
devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou
cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos. 
 
This message, including any attachments, contains confidential information intended for a specific individual and
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any
disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
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