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ESCLARECIMENTO Nº 1  

Prezados Senhores, 

 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 16/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de SWITCHES CORE, trazemos o seguinte esclarecimento: 

 
Empresa: I.M. TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP 
 
Pergunta 1: “Na folha 20 do edital, item 7.1 do Anexo I – Especificações dos Equipamentos, 

consta que o SENAC-DF poderá solicitar amostra. Entretanto, está determinado no edital a 

marca, modelo e part number da solução, conforme indicado nas folhas 20, 32, 39 e 50. Já na 

folha 33, item 7 do Anexo II - Especificações Técnicas dos Ativos (Hardware e Softwares), 

informa que o licitante poderá optar por marcas similares, desde que sejam atendidas as 

especificações mínimas definidas no edital. Sendo um equipamento de alto custo e levando em 

consideração a baixa quantidade solicitada (dois switches), solicitar amostra quando a marca, 

modelo e part number é igual ao indicado no edital é não apenas desnecessário, como 

altamente restritivo e oneroso para os licitantes, tornando-se inviável para grande parte de 

possíveis licitantes. Sendo assim, entendemos que, caso o licitante participe com a marca, 

modelo e part number indicados no edital, não será solicitada amostra. Está correto o nosso 

entendimento?” 

 

Resposta: A amostra é facultativa, sendo solicitada somente em caso de necessidade. No 

processo em questão, sendo fornecidos os equipamentos com a respectiva marca, modelo e 

part numbers não será necessário a apresentação de amostras. 
 

Pergunta 2: “Levando em consideração que a vigência contratual é de 12 (doze) meses, sem 

previsão de renovação, conforme indicado na folha 12, item 15.4 do edital e na folha 51, 

cláusula nona do Anexo IV – Minuta do Contrato, que a garantia contratual é de 5 (cinco) anos, 

conforme indicado nas folhas 23 e 24, itens 9.1 e 9.5 Anexo I – Especificações dos 

Equipamentos, e na folha 49, cláusula sexta, parágrafo quinta do Anexo IV – Minuta do 

Contrato, e que a garantia será realizada exclusivamente pelo fabricante, conforme 

determinado na folha 23 do edital, item 9.1 do Anexo I – Especificações dos Equipamentos, e 

na folha 47, cláusula sexta do Anexo IV – Minuta do Contrato, entendemos que os serviços 

indicados nas folhas 25 e 26 do edital, itens 10.1 e 10.2 do Anexo I – Especificações dos 

Equipamentos, só serão prestados durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato, após o 
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qual apenas os demais serviços de garantia executados exclusivamente pelo fabricante serão 

prestados. Está correto o nosso entendimento? Caso afirmativo, solicitamos correção do texto 

do item 10.8 da folha 26, Anexo I, mudando o texto “vigência da garantia” para “vigência do 

contrato” ou alterando o texto “CONTRATADA” para “FABRICANTE”. Caso nosso entendimento 

esteja errado, solicitamos correção do edital quanto ao prazo contratual, de 12 meses para 5 

anos, a fim de corrigir a inconsistência indicada acima.” 

 

Resposta: Conforme previsto no edital, a vigência de 12 (doze) meses do contrato é referente a 

aquisição dos equipamentos, sendo que a garantia deverá ser executada EXCLUSIVAMENTE 

pelo FABRICANTE e os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 5 (cinco) 

anos “on-site”.  

 

Pergunta 3: “Na folha 25, item 9.17 do Anexo I – Especificações dos Equipamentos, e na folha 

50, cláusula sexta, parágrafo décimo sétimo do anexo IV – Minuta do Contrato, consta o 

seguinte texto: “Encerrando o PRAZO DE GARANTIA, o FABRICANTE deverá disponibilizar um 

suporte em horário comercial que permita a substituição sem custos de componentes de 

hardware defeituosos (peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de 

todas as atualizações de software por um prazo de no mínimo 5 (cinco) anos após o 

encerramento das vendas destes produtos (Garantia Lifetime). 

Levando em consideração que, sem um aditivo contratual, não se pode realizar serviços após o 

fim do contrato e o fim do período de garantia, entendemos haver uma inconsistência neste 

texto, uma vez que seria extremamente oneroso prover gratuitamente a substituição de 

componentes e suporte técnico em horário comercial após o fim do contrato e prazo de 

garantia. Sendo assim, entendemos que este texto deveria se aplicar somente a atualizações 

de software disponibilizados pelo fabricante durante a vida útil do equipamento. Está correto o 

nosso entendimento? Caso não esteja, solicitamos esclarecimentos quanto ao termo “sem 

custos” deste item.” 

 

Resposta: Conforme resposta do item anterior, trata-se de garantia do fabricante. 

Brasília-DF, 15 de setembro de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 


