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Comissão Especial de Licitação <celsupelro@gmail.com>

Assunto: Pedido de Esclarecimento_Pregão Eletrônico Nº 701/2022 /CEL/SUPEL/RO
1 mensagem

Licitação <licitacao@netadmin.software> 19 de dezembro de 2022 12:56
Para: "celsupelro@gmail.com" <celsupelro@gmail.com>

Ao

ESTADO DE RONDONIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

A�.: Comissão Especial de Licitação - CEL/SUPEL/RO

Assunto: Pedido de Esclarecimento

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Licenças de So�ware de Auditoria, controle e gerência de logs e permissionamento dos serviços de AD (Microso� Ac�ve Directory), Servidor de Arquivos (Microso� File Server) e Servidor de A�vidades de Logon e Logoff, para ambiente Microso� com instalação e treinamento
Hand's-ON

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 701/2022 /CEL/SUPEL/RO

 

Prezada Comissão do PE 701/2022, boa tarde!

 

 

Interessados em participar do processo licitatório supracitado, consultamos-lhes quanto às dúvidas abaixo:

 

-Pedido de Esclarecimento ordem técnica

 

1. Qual a quantidade por versão dos servidores Domain Controllers e File Server escopo do edital?
2. A implantação da solução pode ser realizada remotamente?
3. O item 4.2.13 do termo de referência cita "Fornecer todas as funcionalidades citadas sem o acionamento dos logs nativos do Windows", mas há eventos imprescindíveis obtidos somente pelos logs nativos de auditoria do Windows, tal como eventos de autenticação. Com base nesta consideração, entendemos que as informações contidas

nos logs nativos do Windows podem ser utilizadas, desde que tais informações sejam armazenadas em uma base de dados relacional. Está correta a nossa colocação?

 

-Pedido de Esclarecimento ordem Administrativa

 

4. Contexto do edital: “8.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, as Licitantes deverão REGISTRAR suas propostas de preços, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO”, contendo a DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA
(CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET), até a data e hora marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automa�camente, a fase de recebimento de proposta”.

-Nesta circunstância, o item 8.2.1.1 “A vedação de iden�ficação que trata o subitem 8.2.1 refere-se ao CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS”.

-Neste caso, interpretamos que não devemos informar a marca no ato do cadastramento da proposta no portal, pois a marca iden�fica a empresa, correto?

 

5. No item 8.2.1.2. “Quando da inclusão do anexo”, da proposta INICIAL, as empresas poderão seguir o modelo do Anexo III – Modelo de Carta Proposta do Edital, porém no edital o anexo III

refere-se “Minuta da Ata de Registro de Preços”. Devemos então, anexar neste caso, a planilha da página 51 do edital, sem iden�ficação da licitante?

 

 

Att.,

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

RESPOSTA

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 701/2022/CEL/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0030.073789/2022-84
 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Licenças de Software de
Auditoria, controle e gerência de logs e permissionamento dos serviços de AD (Microsoft Active
Directory), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server) e Servidor de Atividades de Logon e Logoff,
para ambiente Microsoft com instalação e treinamento Hand's-ON, visando atender às necessidades da
Secretaria de Estado de Finanças.

 

No dia 19/12/2022 a Comissão Especial de Licitação – CEL/SUPEL recebeu o pedido de
esclarecimento (ID. 0034583788) referente ao Pregão citado, o qual dispunha de solicitação de
informações de caráter estritamente técnicos. Tendo sido enviado à unidade demandante, a qual
respondeu, como segue abaixo:

 

SOLICITANTE: NET ADMIN
 

QUESTIONAMENTO 01:
Qual a quantidade por versão dos servidores Domain Controllers e File Server escopo do

edital?

 

RESPOSTA 01:
A quantidade necessária para atender inicialmente o projeto está declarada no quadro "DAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO", subitem 4.1, do edital..

 

QUESTIONAMENTO 02:
A implantação da solução pode ser realizada remotamente?

 

RESPOSTA 02:
Não, a implantação deverá ocorrer presencialmente nas dependencias da contratante,

excetuando o treinamento, que poderá ocorrer na forma remota, como previsto no edital.
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QUESTIONAMENTO 03:
O item 4.2.13 do termo de referência cita "Fornecer todas as funcionalidades citadas sem o

acionamento dos logs nativos do Windows", mas há eventos imprescindíveis obtidos somente pelos logs
nativos de auditoria do Windows, tal como eventos de autenticação. Com base nesta consideração,
entendemos que as informações contidas
nos logs nativos do Windows podem ser utilizadas, desde que tais informações sejam armazenadas em
uma base de dados relacional.

Está correta a nossa colocação?

 

RESPOSTA 03:
Sim, está correto o entendimento.

 

QUESTIONAMENTO 04:
Contexto do edital: “8.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico

www.comprasgovernamentais.gov.br, as Licitantes deverão REGISTRAR suas propostas de preços, no
campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO”, contendo a DESCRIÇÃO DO OBJETO
OFERTADO, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA
COMPRASNET), até a data e hora marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta”. 

Nesta circunstância, o item 8.2.1.1 “A vedação de identificação que trata o subitem 8.2.1
refere-se ao CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS”.

Neste caso, interpretamos que não devemos informar a marca no ato do cadastramento da
proposta no portal, pois a marca identifica a empresa, correto?

 

RESPOSTA 04:
Correto, desde que a marca não seja o nome da empresa. Sendo assim, no registro da

proposta de preços, no Sistema COMPRASNET, no campo “MARCA”, NÃO FAZER MENÇÃO AO
NOME DA LICITANTE, visando deste modo atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo
das propostas.

 

QUESTIONAMENTO 05:
No item 8.2.1.2. “Quando da inclusão do anexo”, da proposta INICIAL, as empresas

poderão seguir o modelo do Anexo III – Modelo de Carta Proposta do Edital, porém no edital o anexo III
refere-se “Minuta da Ata de Registro de Preços”. Devemos então, anexar neste caso, a planilha da página
51 do edital, sem identificação da licitante?

 

RESPOSTA 05:
Não, após indagação evidenciamos que por um lapso o anexo não havia sido juntado ao

edital. No entanto, fora providenciado a juntava e inserção do edital retificado no sistema comprasnet, bem
como site desta superintendência. Importante salientar que o anexo trata de mero modelo, o qual não altera
ou prejudica a formulação e envio da proposta.

 

 

 

Portanto, esclarece esta Pregoeira, com base nas informações da equipe técnica da
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SEFIN/NCAP, informa-se que o Termo de Referência, e demais anexos, bem como o Edital permanecem
inalterados.

Ademais, informa-se que a sessão de abertura ocorrerá no dia 27/12/2022 às 10h00min
(HORÁRIO DE BRASILIA).

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de Apoio, através do
telefone (69) 3212-9269, ou no endereço sito a Av. Farquar S/N – Bairro Pedrinhas – Complexo Rio
Madeira, Ed. Central – Rio Pacaás Novos 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903.036.

 

 

 

 

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Pregoeira CEL/SUPEL-RO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário , Pregoeiro(a), em 22/12/2022,
às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034613729 e o código CRC 6A0CF95D.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0030.073789/2022-84 SEI nº 0034613729
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