TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

NOTA
DE
ESCLARECIMENTO
ELETRÔNICO Nº 009/2016

AO

EDITAL

DE

PREGÃO

A Pregoeira designada pela Portaria n.º 138/2016, torna público aos licitantes
interessados em participar da sessão do Pregão Eletrônico nº 009/2016, que visa a
aquisição de soluções de hardware, software, serviços de implantação, garantia e
licenciamento para ampliação e modernização tecnológica da infraestrutura de data
center do TCE-GO, através de implantação de rede de dados tipo SAN e upgrade de
servidores, considerando as características de alta disponibilidade, desempenho,
segurança e escalabilidade, envolvendo a prestação de serviços de instalação, suporte,
garantia, conforme descrito no Termo de Referência - Anexo I do Edital, os seguintes
esclarecimentos:
Com relação ao item 3.1.2.8 “Treinamento Técnico e instruções para o uso
adequado das soluções para 04 (quatro) pessoas: a CONTRATADA deverá ministrar
treinamento técnico de utilização e operação do da solução de virtualização para
os técnicos da TI da CONTRATANTE - (transferência de conhecimento)”, este
treinamento será ministrado nas dependências do TCE-GO? Entendemos que
deverá ser fornecido treinamento de operação do objeto de contratação deste
certamente referente ao lote 01 item 01 switch SAN, que contemple a operação e
configuração e não sendo necessário treinamento da solução de virtualização, está
correto o nosso entendimento? Quais são os tópicos de treinamento de solução de
virtualização e qual é o fabricante e versão de software de virtualização?
R: Trata-se de treinamento para operação do objeto de contratação referente ao lote
01, itens 01 - switches e 02 - serviços. Estes switches serão utilizados para interligar
um conjunto de equipamentos servidores, dentre os quais alguns são utilizados para
prover uma solução de virtualização, atualmente configurada utilizando VM-WARE VSOM. Estes equipamentos terão que ter sua configuração ajustada para utilização
de armazenamento em rede (SAN - storage area network). O treinamento a ser
realizado nas dependências do TCE-GO, deverá incluir a operação e configuração
dos equipamentos adquiridos e eventuais ajustes necessários de configuração para
adequar a solução de virtualização ao uso dos novos dispositivos.

Goiânia, 09 de Maio de 2016.
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