Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
ESCLARECIMENTOS 3 – PREGÃO PRESENCIAL 012/2013

Prezados,
Em atenção aos questionamentos realizados em 18/03/13, passamos a respondê-los
pontualmente.

“-----Mensagem Original----De: ........
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br
Cc: ......
Data: 18/03/2013 19:47
Assunto: [Possivel Spam] Dúvidas - Processo 012/2013
Boa noite,
Temos algmas perguntas sobre o processo 012/2013 para o CREMERJ:
1- Nas páginas 22 e 23 no que se refere a especificação dos itens, temos que os itens
03 e 04 serão licenciados separadamente. A ferramenta que trabalhamos não limita os
acessos via VPN, seja IPSEC ou SSL, por acessos simultâneos, mas sim por
throughput. Podemos apresentar uma proposta de valores sem os itens 03 e 04, uma
vez que estariam inclusos no licenciamento do item 01?
Resposta = A proposta de valores pode ser apresentada com os itens 03 e 04 sem
custo, ou seja, R$ 0,00. O volume de throughput licenciado no item 01 deve atender a
quantidade de usuários determinada na tabela do item 1.10. Será preciso apresentar
documentação técnica do fabricante da solução, comprovando que a capacidade de
throughput licenciada atende a quantidade de usuários.
2- No item 9 no que se refere a SLA de atendimentos e troca de equipamentos, temos
alguma multa em caso do não atendimento nos prazos determinados? Isso não ficou
claro no Edital.
Resposta = Sanções Administrativas previstas no edital e cláusula sobre Multa na
minuta contratual.
3- No item 11.4 informa que o treinamento poderá ser ministrado fora da Cidade do Rio
de Janeiro, quais seriam estes locais?
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Resposta = Preferencialmente em qualquer uma das capitais.
4- Qual seria a quantidade de pessoas e turmas nestes treinamentos?
Resposta = Dois profissionais. Conforme tabela do item 1.10.
5- No item 15.2 que se refere a Atestado de capacidade Técnica, quais seriam
características mais relevantes a serem atestadas, conforme TR? Podemos utilizar o
Objeto deste pregão, no que se refere Solução para Seguança de Rede de dados?
Resposta = Sim.
Obrigado e no aguardo.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2013.
SAMANTHA DA SILVA ROCHA AGUIAR
Pregoeira Oficial do CREMERJ
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