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Processo: 2136/2018  

Pregão Presencial nº 019/2018. 

 
           Aquisição de 06 (seis) Servidores, conforme Emenda Parlamentar Flavinho – Convenio 

861652/2017 para o Instituto do Coração – HCFMUSP. 

 

Pedidos de esclarecimentos: EMPRESA MPE SOLUÇÕES 
 
Perguntas: 
 

1) No item 1 – Servidores (Básico de entrada) 

-  Subitem descrição geral mínima, é solicitado:  

 Garantia de 3 anos "on-site" 24x7 com 6 horas de tempo de resposta 

E no subitem Garantia está sendo solicitado:  

 Do fabricante, para todo hardware fornecido: mínima de 03 (três) anos, “on site”, válida na cidade de São Paulo, para peças, 
mão de obra e atendimento local, com tempo de solução de 6 horas 

Lembrando que o tempo de resposta não contempla  e não especifica o tempo de solução para o problema. 

Entendemos que o nível de serviço a ser ofertado é: 03 (três) anos, “on site”, válida na cidade de São Paulo, para peças, mão de obra e 
atendimento local, com tempo de solução de 6 horas 

Está correto nosso entendimento ? 

  

2) No subitem – Compatibilidade com Sistema Operacional é solicitado: 

 Certificação VMware - O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente compatível com o software de virtualização Vmware 
versões 5.x e 6.0, através de pesquisa ao link : http://www.vmware.com/resources/compatibility 

Entendemos que o servidor que estamos ofertando tem compatibilidade com a versão mínima 6.0U3 (e mais atuais), que é superior ao 
solicitado, portanto será aceito. Está correto nosso entendimento ? 

  

3) Ainda no subitem – Compatibilidade com Sistema Operacional é solicitado: 

 Certificação Microsoft - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos que possuem certificação para 
Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 R2 do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link: 
http://www.windowsservercatalog.com 

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://www.windowsservercatalog.com/
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Entendemos que o servidor que estamos ofertando tem compatibilidade com a versão Windows 2012 R2, 2016 (e mais atuais), que é 
superior ao solicitado, portanto será aceito. Está correto nosso entendimento ? 

  

4) No subitem Suporte – é solicitado: 

 Sistema de diagnóstico de hardware através de web site do fornecedor para diagnóstico remoto. 

Entendemos que o servidor que estamos ofertando possui a iLO (Integrated Lights Out), que possui uma porta dedicada de 1Gb, para 
entre outras características, fazer o diagnóstico remoto, através de acesso via IP.  Por ser uma característica superior a solicitada, nosso 
servidor será aceito.  Está correto nosso entendimento ? 

  

  

5) No item 2 – Servidores (Médio e Grande porte), Subitem descrição geral mínima, é solicitado:  

 Garantia de 3 anos "on-site" 24x7 com 6 horas de tempo de resposta 

E no subitem Garantia está sendo solicitado:  

 Do fabricante, para todo hardware fornecido: mínima de 03 (três) anos, “on site”, válida na cidade de São Paulo, para peças, 
mão de obra e atendimento local, com tempo de solução de 6 horas 

Lembrando que o tempo de resposta não contempla  e não especifica o tempo de solução para o problema. 

Entendemos que o nível de serviço a ser ofertado é: 03 (três) anos, “on site”, válida na cidade de São Paulo, para peças, mão de obra e 
atendimento local, com tempo de solução de 6 horas 

Está correto nosso entendimento ? 

  

6) No subitem – Compatibilidade com Sistema Operacional é solicitado: 

 Certificação VMware - O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente compatível com o software de virtualização Vmware 
versões 5.x e 6.0, através de pesquisa ao link : http://www.vmware.com/resources/compatibility 

Entendemos que o servidor que estamos ofertando tem compatibilidade com a versão mínima 6.0U3 (e mais atuais), que é superior ao 
solicitado, portanto será aceito. Está correto nosso entendimento ? 

  

7) Ainda no subitem – Compatibilidade com Sistema Operacional é solicitado: 

 Certificação Microsoft - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos que possuem certificação para 
Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 R2 do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link: 
http://www.windowsservercatalog.com 

Entendemos que o servidor que estamos ofertando tem compatibilidade com a versão Windows 2012 R2, 2016 (e mais atuais), que é 
superior ao solicitado, portanto será aceito. Está correto nosso entendimento ? 

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://www.windowsservercatalog.com/
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8) No subitem Suporte – é solicitado: 

 Sistema de diagnóstico de hardware através de web site do fornecedor para diagnóstico remoto. 

Entendemos que o servidor que estamos ofertando possui a iLO (Integrated Lights Out), que possui uma porta dedicada de 1Gb, para 
entre outras características, fazer o diagnóstico remoto, através de acesso via IP.  Por ser uma característica superior a solicitada, nosso 
servidor será aceito.  Está correto nosso entendimento ? 

 
Resposta: 
 

''1) Sim, iremos considerar o tempo de solução de 6 horas, com errata, assim o entendimento da 

empresa está correto. 

 

2) Sim, como o equipamento ofertado possui compatibilidade com versão superior do VMware, o 

entendimento está correto. 

 

3) Sim, como o equipamento ofertado possui compatibilidade com versão superior do Windows, o 

entendimento está correto. 

 

4) Sim, o iLO da HP é um sistema via web com diagnóstico remoto do servidor, e será aceito. O 

entendimento está correto. 

 

5) Sim, iremos considerar o tempo de solução de 6 horas, com errata, assim o entendimento da 

empresa está correto. 

 

6) Sim, como o equipamento ofertado possui compatibilidade com versão superior do VMware, o 

entendimento está correto. 

 

7) Sim, como o equipamento ofertado possui compatibilidade com versão superior do Windows, o 

entendimento está correto. 

 

8) Sim, o iLO da HP é um sistema via web com diagnóstico remoto do servidor, e será aceito. O 

entendimento está correto.'' 

 
 


