
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Pregão n. 63/2011

Esclarecimentos solicitados pela empresa:

Prezado Pregoeiro,
Venho através desse e-mail solicitar esclarecimento referente ao processo licitatório 063_softwares_CSIT,
conforme exposto abaixo.
Referente aos Itens 4 e 5

Item 4:
Subscrição para atualização de versão e suporte técnico de 6 (seis)
licenças de uso do sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server,
pelo período de 36 (trinta e seis) meses,
1 (uma) subscrição, para 6 (seis) licenças de uso.

Item 5:
Aquisição de licenças de uso do sistema operacional SUSE Linux
Enterprise Server 11, com subscrição para atualização de versão e
suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses,
2 (duas) licenças de uso.

O questionamento é o seguinte:
O objeto descrito no edital, se trata de uma aquisição ou renovação?
E preciso saber também, qual a data do contrato que será mantida, uma vez que de acordo com o histórico,
existe 3 datas diferentes.
Podemos unificar todas as datas?
As informações que temos dos contratos junto a Novell estão descritas abaixo:

Resposta:

Prezado Sr.

Em atenção ao seu questionamento, esta Pregoeira encaminhou mensagem eletrônica ao setor
requisitante, a Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura Tecnológica, obtendo os seguintes
esclarecimentos:

"O item 4 trata de subscrição para a atualização de versão e suporte técnico para as licenças que
já estão em uso no TRESC, enquanto o item 5 trata de aquisição de novas licenças. Em ambos os
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casos, as licenças devem possuir as especificações técnicas relacionadas no edital (licenças para
SUSE Linux Enterprise Server). Quanto à vigência das licenças, informo que esta deve iniciar no
dia subsequente ao vencimento das licenças já em uso, conforme abaixo:
- 02 licenças já em uso que possuem vencimento em 25/10/11, sendo necessário que a subscrição
tenha validade a partir de 26/10/11;
- 04 licenças já em uso que possuem vencimento em 31/03/12, sendo necessário que a subscrição
tenha validade a partir de 01/04/12;
- 02 NOVAS licenças devem ter o início em 26/10/11."

Atenciosamente,
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Pregoeira
 


