
                                                           
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA 029/2022 

RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS 01 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Eletrônica 029/2022, que tem 
como objeto a Aquisição de servidores, ferramentas de backup (cópia de segurança), 
ativos de rede, nas quantidades e especificações abaixo para atender às 
necessidades do projeto Conexão Mata Atlântica, Componente 3, Fundação 
Florestal, conforme especificações constantes no Termo de Referência, parte 
integrante do Edital, torna pública a resposta aos questionamentos recebidos da 
empresa KL Informática, nos termos a seguir: 
 

QUESTIONAMENTO:  

À 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 

Edital Seleção Pública Eletrônica  Nº 029/2022 

E-mail :  compras.mataatlantica@finatec.org.br 

Data da sessão: 05/08/2022. Horário: 10h. 

 Prezado(a)  Pregoeiro (a), 

Vimos respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar, 

consoante lhe faculta a legislação pertinente, o devido ESCLARECIMENTO sobre 

disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se específica: 

 “EXIGÊNCIAS PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL Visando a compatibilidade e o 

bom funcionamento do ambiente, todos os itens deste processo deverão ser do 

mesmo fabricante, ou serem comercializados em caráter de OEM pelo fabricante do 

servidor, com exceção do item 6, Rack 42 U;” 

 Esta licitação é composta pelos seguintes equipamentos : 

ITEM 1 – SERVIDOR BACKUP /SOFTWARE BACKUP 

ITEM 2 – SWITCH 12 (DOZE) PORTAS 1 /10 GIGABIT ETHERNET BASE-T RJ-45; 

ITEM 3 - TAPE LIBRARY LTO 7 

 Cabe as seguintes observações : 

 Não existe solicitação de fornecimento de Rack no TR . 

Muitos Fabricantes de Servidores não produzem Tape Library . Exemplos: Cisco ; 

Supermicro , Fujtisu . 

Muitos Fabricantes Switches não produzem Servidores ou Tape Library: Extreme ; 

Juniper Networks; D-Link ; TP-Link , Edge-Core ; Planet; Trendnet; etc . 

Muitos Fabricantes Tape Library não produzem Servidores Intel ou 

Switches Ethernet : IBM ( maior fabricante mundial ) ; Quantum ( segundo maior 

fabricante mundial ) ; Tandberg ( terceiro maior fabricante mundial ) . 
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Os principais fabricantes de Servidores que produzem Servidores e Switches 

produzem Tape Library em regime de OeM : Dell ML3 , HPE MSL3040 e Lenovo 

TS4300  são todos OeM da Tandberg  NEOXL40 . A Lenovo adquire da IBM a 

TS4300 , que também é OeM Tandberg . 

 Conclusões : 

O pregão é para aquisição de uma SOLUÇÃO , logo, o fornecedor é responsável no 

fornecimento, instalação e configuração de todos os equipamentos fornecidos , 

ficando obviamente obrigado a entregar esta solução completamente funcional. 

Não existe justificativa técnica para a exigência de um único fabricante , nem mesmo 

a compatibilidade entre os equipamentos envolvidos , visto que todos seguem 

padrões de mercado que garantem a compatibilidade entre eles , além da existência 

de planilhas de compatibilidade destes para garantir tal compatibilidade . 

Existe apenas 2 fabricantes mundiais de Tape Library que atendem as 

especificações do edital , a saber : Tandberg NEOXL40 ( que produz em OeM para 

quase todos os demais fabricantes e Quantum i3 . Nenhum destes dois produz 

Servidores ou Switches ! Portanto , não faz sentido a eliminação da participação 

destes 2 fabricantes deste certame . 

Por todas as considerações acima , entendemos que será aceito equipamentos de 

fabricantes diferentes , ficando sob responsabilidade do fornecedor a obrigação de 

manter a compatibilidade entre os equipamentos que serão fornecidos. O nosso 

entendimento está correto ? 

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o 

correto desenvolvimento do certame, rogamos, seja o mesmo prestado dentro do 

prazo. 

  

RESPOSTA:  

Após avaliação técnica, informamos que diante dos apontamentos e exposição nesse 

Pedido de Esclarecimentos, evidencia-se que há competidores no mercado capazes 

de fornecer o sistema objeto da licitação, garantida a competitividade do certame. 

No edital consta " EXIGÊNCIAS PARA TODOS ..................................todos os itens 

deste processo DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, OU SEREM 

COMERCIALIZADOS EM CARÁTER OEM pelo fabricante do servidor, com 

exceção................42U..." (grifo nosso) 

Destaca-se conjunção alternativa "OU", que evidencia o caráter amplo do Edital. 

Ficam mantidos os Anexos e Edital, na forma em que se encontram. 

Brasília, 02 de agosto de 2022. 

 

Comissão de Seleção 


