
 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS 

 

A/C: Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 

Ref.: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

Pregão Eletrônico n° 76/2020 

 

A empresa GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.698.620/0002-15, com endereço na Avenida Fabio 

Eduardo Ramos Esquivel, no 2100, Galpão C, Canhema, Cidade de Diadema, Estado de 

São Paulo, CEP 09941-202, vem, respeitosamente, solicitar esclarecimento referente ao 

instrumento convocatório supracitado, conforme disposto nos itens abaixo: 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

Consoante regra inserta no art. 23 do Decreto nº 10.024/2019, reproduzida 

no subitem 27.5. do Ato Convocatório, o prazo para pedidos de esclarecimento é de até 

3 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de abertura do certame, e 

a sua contagem se dá de maneira invertida. Confira-se: 

Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 
 

Assim, tendo em vista que a abertura do certame está designada para o dia 

20/11/2020 (sexta-feira), o tempo final para a apresentação da presente solicitação de 

esclarecimentos é o dia 17/11/2020 (terça-feira), sendo inegável, portanto, sua 

tempestividade. 

 

 

DOS ESCLARECIMENTOS 

 

1. Entendemos que a solução a ser locada, incluindo container e ambientes de alta 

disponibilidade para sistemas críticos computacionais de alta disponibilidade para 

sistemas críticos poderá ser usada, visto que a responsabilidade da operação é do 

licitante, está correto o entendimento? 

 

 

 



 
 

 

 

2. Com relação a exigência do item 12.2.4 Qualificação Técnica, transcrito abaixo: 

Comprovação de aptidão para execução de serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação ou com item 
pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado; 

Entendemos que poderá ser apresentado e será aceito o atestado de capacidade técnica 

a de uma implantação de solução e não locação, está correto o entendimento? 

3. Conforme Edital no item 20.7. - Do Termo de Contrato: 

Fica expressamente proibida a cessão e a subcontratação total ou parcial do 

objeto desta licitação, bem como, a fusão, cisão ou incorporação. 

Contudo no Termo de Referência item 3.4. Critérios de habilitação, item 2.: 

Ter realizado ou a subcontratada que indicar, no mínimo, 2 (dois) estudos 
técnicos preliminares similares ao solicitado neste Termo de Referência. 

3.1. Solicitamos dessa forma que seja esclarecido se pode haver ou não a 

subcontratação do objeto? 

 

3.2. Quais documentos devem ser apresentados para comprovação desse 

subitem 3.4., item 2 em específico? 

 

4. Entendemos que no período de 12 meses iniciais, deverá estar contemplado 

manutenção preventiva e corretiva para solução visto que o escopo refere-se a locação, 

portanto a aquisição da Prefeitura de Dourados refere-se a disponibilidade do sistema, 

está correto o entendimento? 

 

5. Solicitamos esclarecimento com relação ao item 6.1.3, visto que o Edital 

inicialmente refere-se a uma solução monobloco de 20 pés, e nesse item especifico é 

especificado solução com 6,00 metros de comprimento, altura de no mínimo 2,80 

metros e largura de no mínimo 4,80 metros, sendo que o container ISSO possui 2,59 

metros de altura e 2,43 metros de largura, qual solução devemos entregar? 

 

6. A resistência ao fogo por 120 minutos deve atender a norma NBR ABNT 10.636?  

 

7. Como deve ser a comprovação da resistência ao fogo 120 minutos, durante a 

fase de habilitação? Qual a documentação deve ser entregue? 



 
 

 

 

 

8. Considerando que as especificações de UPS e Clima estão direcionadas a apenas 

um fabricante, no caso Schneider, questionamos, para ampliar a competitividade, será 

aceita solução similar que atenda as principais características e não atenda detalhes 

como espessura de chapa, espessura de aleta entre outros? 

 

9. O termo de referência não especifica a quantidade de Racks mínimo para TI 

exigida para o Container, solicitamos informar. 

 

10. Solicitamos esclarecimento se o item 7.1.6 se refere às características do 

Container ao exigir porta corta-fogo com classificação P-90 (90 minutos corta fogo), visto 

conflitar com a exigência de proteção ao fogo de 120 minutos. 

 

11. O servidor físico com suporte obrigatório à plataforma VMWare, especificado no 

item 6.8.3, faz parte do escopo de fornecimento da licitante como locação nesse 

processo? 

 

12. Solicitamos confirmar se o valor anual estimado é realmente R$ 678.466,68, e se 

mesmo com a mudança da Administração Municipal conforme eleições do dia 

15/11/2020, esse processo será mantido, visto que esse valor para implantação da 

solução para apenas 12 meses é inexequível, tornando atrativo com garantia de 

contrato para 60 meses. 

 

São Paulo, 17 de novembro de 2020 

Cordialmente, 

GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA 


