
De : Daniel Caetano de Moraes Jr <dcmjunior@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Solicitação de Esclarecimentos Referente ao
Pregão Eletrônico nº 047/2020

Para : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Cc : Giuliano Silva Oliveira <giuliano@tjgo.jus.br>, Glauco
Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Daniel
Caetano de Moraes Jr <dcmjunior@tjgo.jus.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Fwd: Solicitação de Esclarecimentos Referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2020

ter, 14 de jul de 2020 16:26

2 anexos

Prezada Elma, seguem abaixo as respostas aos questionamentos:

Ques onamento 1:
O item 04 descreve o So ware Cisco ISE, que fará o gerenciamento de usuários e auten cações ao sistema.
O So ware Cisco ISE é licenciado de acordo com a quan dade de sessões a vas simultâneas contudo, não é
especificado no Termo de referência a quan dade de sessões simultâneos que o so ware deve suportar.
Os itens 02 e 03, que descrevem os Access Points, exigem que sejam fornecidas para cada equipamento
licenças Cisco Prime e ISE. No Termo de Referência não são exigidas tais licenças para os 530 Access Points
já existentes.
Entendemos que devem ser fornecidas somente 190 licenças Cisco ISE, conforme total de Access Points,
enquanto o Cisco Prime deve estar licenciado somente para os novos Access Points e controladora. Está
correto o nosso entendimento?

R: As licença dos atuais 530 Access Points modelo 1702 devem ser migradas
para a nova controladora virtual. Dessa forma, a controladora e os softwares
devem gerenciar TODOS os Access Points (novos e antigos).

Ques onamento 2:
Os itens 02 e 03, que descrevem os Access Points, exigem que os equipamentos fornecidos devem conter
todas as funcionalidades (features) e licenças disponíveis para esse equipamento liberados e habilitadas.
Entendemos que os Access Points devem ser fornecidos com as licenças DNA Premiere, que habilitam a
função Spaces Act além de já incluir 25 licenças ISE Base e ISE Plus. Tais funcionalidades não estão
disponíveis em outras licenças DNA.
Todavia, essas licenças não são exigidas para os 530 Access Points já existentes. Está correto o nosso
entendimento?

R.: Como estas funcionalidades não estão disponíveis para o modelo 1702,
então para estes APs não serão contemplados.

At.te:
__________________________________
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Tribunal de Justiça de Goiás

Me. Daniel Caetano de Moraes Junior
Núcleo Técnico de Comunicação de Dados
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Diretoria de Informatica
+55 (62) 3216 - 7774
__________________________________

De: "Rafael Quirino de Freitas" <rqfreitas@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Cc: "dcmjunior" <dcmjunior@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins Damaceno"
<samdamaceno@tjgo.jus.br>, "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 14 de julho de 2020 13:37:40
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimentos Referente ao Pregão Eletrônico nº
047/2020

Em atenção aos questionamentos, segue resposta técnica:

Ques onamento 1:
O item 04 descreve o So ware Cisco ISE, que fará o gerenciamento de usuários e auten cações ao sistema.
O So ware Cisco ISE é licenciado de acordo com a quan dade de sessões a vas simultâneas contudo, não é
especificado no Termo de referência a quan dade de sessões simultâneos que o so ware deve suportar.
Os itens 02 e 03, que descrevem os Access Points, exigem que sejam fornecidas para cada equipamento
licenças Cisco Prime e ISE. No Termo de Referência não são exigidas tais licenças para os 530 Access Points
já existentes.
Entendemos que devem ser fornecidas somente 190 licenças Cisco ISE, conforme total de Access Points,
enquanto o Cisco Prime deve estar licenciado somente para os novos Access Points e controladora. Está
correto o nosso entendimento?

R: As licença dos atuais 530 Access Points modelo 1702 devem ser migradas
para a nova controladora virtual. Dessa forma, a controladora e os softwares
devem gerenciar TODOS os Access Points (novos e antigos).

Ques onamento 2:
Os itens 02 e 03, que descrevem os Access Points, exigem que os equipamentos fornecidos devem conter
todas as funcionalidades (features) e licenças disponíveis para esse equipamento liberados e habilitadas.
Entendemos que os Access Points devem ser fornecidos com as licenças DNA Premiere, que habilitam a
função Spaces Act além de já incluir 25 licenças ISE Base e ISE Plus. Tais funcionalidades não estão
disponíveis em outras licenças DNA.
Todavia, essas licenças não são exigidas para os 530 Access Points já existentes. Está correto o nosso
entendimento?

R.: Como estas funcionalidades não estão disponíveis para o modelo 1702,
então para estes APs não serão contemplados.
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------------------------------------------------
Rafael Quirino de Freitas
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
(62) 3216-7777
-------------------------------------------------

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "Rafael Quirino de Freitas" <rqfreitas@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 14 de julho de 2020 11:14:06
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimentos Referente ao Pregão Eletrônico nº
047/2020

Bom dia Rafael,

Favor responder com cópia para o Sampaio, Daniel e para mim.

Att,
Giuliano Silva

De: Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2020 14:23
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Daniel Caetano de Moraes, Jr
<dcmjunior@tjgo.jus.br>; Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos Referente ao Pregão Eletrônico nº
047/2020

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Phelipe Avila" <phelipe.avila@tecno-it.com.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Cc: "Erick Barros" <erick.barros@tecno-it.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 10 de julho de 2020 17:47:58
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Assunto: Solicitação de Esclarecimentos Referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2020

Prezados(as),

Em relação ao Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 47/2020, cujo objetivo é o
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de softwares de gerenciamento de
redes sem fio, equipamentos do tipo Access Points, controladora, bem como o respectivo
treinamento, solicitamos esclarecimentos aos itens:

ITEM
5. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Questionamento 1:
O item 04 descreve o Software Cisco ISE, que fará o gerenciamento de usuários e
autenticações ao sistema. O Software Cisco ISE é licenciado de acordo com a quantidade
de sessões ativas simultâneas contudo, não é especificado no Termo de referência a
quantidade de sessões simultâneos que o software deve suportar.
Os itens 02 e 03, que descrevem os Access Points, exigem que sejam fornecidas para cada
equipamento licenças Cisco Prime e ISE. No Termo de Referência não são exigidas tais
licenças para os 530 Access Points já existentes.
Entendemos que devem ser fornecidas somente 190 licenças Cisco ISE, conforme total de
Access Points, enquanto o Cisco Prime deve estar licenciado somente para os novos
Access Points e controladora. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 2:
Os itens 02 e 03, que descrevem os Access Points, exigem que os equipamentos
fornecidos devem conter todas as funcionalidades (features) e licenças disponíveis para
esse equipamento liberados e habilitadas.
Entendemos que os Access Points devem ser fornecidos com as licenças DNA Premiere,
que habilitam a função Spaces Act além de já incluir 25 licenças ISE Base e ISE Plus. Tais
funcionalidades não estão disponíveis em outras licenças DNA.
Todavia, essas licenças não são exigidas para os 530 Access Points já existentes. Está
correto o nosso entendimento?

--
Phelipe Ávila 
Analista de Projetos

phelipe.avila@tecno-it.com.br
Tel.: +55 62 3414-9512
Cel.: +55 62 9 8234-9996

www.tecno-it.com.br
Serviços e Produtos • Suporte e Gestão de Ativos • Data Center • Infraestrutura
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Edital de Licitação 047/2020 / Solicitação de
Esclarecimentos

Para : Cristian Früchting <cristian@teletex.com.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Edital de Licitação 047/2020 / Solicitação de Esclarecimentos

qua, 15 de jul de 2020 17:32

Boa tarde,

Seguem as respostas ao pedido de esclarecimento:

1. Em regra é VEDADA a subcontratação, salvo se autorizado pelo órgão licitante e nos
casos permitidos por lei.
Quando for de interesse do licitante somente será permitida se aprovada e autorizada
pela área requisitante (Diretoria de Informática) quando da análise da proposta e
documentação.

2. O entendimento está correto.

3. O entendimento está correto.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Cristian Früchting" <cristian@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>, "Luana Mayara Ribeiro"
<luana.ribeiro@teletex.com.br>, "Ana J. F. Gomes" <ana.gomes@teletex.com.br>,
"Gregorio Augusto Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Bruna
Menezes Cerri" <bruna.menezes@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 13 de julho de 2020 23:46:50
Assunto: Edital de Licitação 047/2020 / Solicitação de Esclarecimentos

Prezado Sr(a), Pregoeiro(a) do Edital de Licitação PE n.º 047/2020.

Solicitamos,  através  da  formalização  desta  consulta,  os  esclarecimentos  abaixo em relação  ao
Edital de Licitação PE n.º 047/2020, cujo objeto é a “A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARES
DE  GERENCIAMENTO  DE  REDES  SEM  FIO,  EQUIPAMENTOS  DO  TIPO  ACCESS  POINTS  ,
CONTROLADORA,  BEM  COMO  O  RESPECTIVO TREINAMENTO,  VISANDO  A  EXPANSÃO  E
MELHORIA DO SERVIÇO DE REDE SEM FIO”. 
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TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
no  79.345.583/0001-42,  estabelecida  na  ROD.  BR  116,  No.  12.500,  CURITIBA,  PR,  solicita
os esclarecimentos abaixo:

I - Da tempestividade do presente pedido de esclarecimentos:
Em  consonância  com o  ITEM 2  do  EDITAL,  as  consultas  devem  ser  realizados  por  meio  do

e-mail  eguimaraes@tjgo.jus.br e  só  serão  aceitos,  se  formulados  em  até  3  (três)  dias  úteis
antecedentes à apresentação das propostas. Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para
o dia 17/07, sendo esta solicitação de esclarecimentos protocolizada em 13/07/2020, restarão os dias úteis
14, 15 e 16 de julho sendo indubitavelmente tempestiva a Consulta ora apresentada.

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

1. No item DA SUBCONTRATAÇÃO, subitem 98 é informado que é “vedada a subcontratação, salvo
autorização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”. Nosso entendimento é que será admitida a
subcontratação para treinamento oficial já que se trata de treinamento oficial e do fabricante Cisco e é
realizado  apenas  por  centros  autorizados  de  treinamento  deste  fabricante,  está  correto  o

entendimento?

2. O objeto  do Edital  é composto pelo  ITEM 2 -  Access Points e ITEM 3 -  Access Points  que são
compostos por uma porção de hardware, outra de software e outra de serviços de garantia. Nosso
entendimento é  que  poderemos emitir  para cada um destes itens,  uma nota  fiscal  de venda  de
mercadoria para o hardware, uma nota fiscal de venda de licença de uso para o software e uma nota

fiscal de serviços, está correto nosso entendimento?

3. No  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  no  ITEM  5  -  CARACTERÍSTICAS  E  ESPECIFICAÇÕES  DO
OBJETO,  alínea “c”,  e  solicitado  que “todos os equipamentos  fornecidos  deverão ser  novos,  de
primeiro uso”. Nosso entendimento é que a comprovação desta característica deve ser realizada na

apresentação da proposta e através de declaração do fabricante, está correto nosso entendimento?

Cristian Fruchting
Gerente de Vendas – Setor Público
TELETEX CENTRO OESTE – BRASILIA

cristian@teletex.com.br
Telefone: +55 41 2169-7765
Celular:  +55 61 99862-7404
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