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SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0044 

OBJETO: Renovação de garantia de equipamentos (servidores de dados) Data Center do Regional 
Sesc Pará. 

ADENDO Nº III – 09/09/2020 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o 
parecer do setor de Tecnologia, conforme abaixo: 
 
Esclarecimento 1: “Conforme informações do fabricante para a renovação da garantia dos 
equipamentos informados no TR, somente são ofertados os níveis de serviços e SLA destacados 
abaixo, sendo assim entendemos que serão aceitos nessas modalidades visto que a renovação da 
garantia deve ser ofertada diretamente do fabricante Dell/Emc e não diretamente da empresa parceira. 
Está correto nosso entendimento?.” 
 
Resposta: Sim, está correto o entendimento. 
 
Esclarecimento 2: “Entendemos que ao ofertarmos serviço de suporte técnico do fabricante, pelo 
periodo de meses conforme solicitado em cada item e com 2HR (duas horas) de atendimento podendo 
ser remoto e por telefone, 7x24 (sete dias na semana, vinte e quatro horas por dia) e com atendimento 
ONSITE (no local)  em +4 (até 4 quatro dias uteis), então estaremos atendendo aos requisitos do edital. 
Está correto nosso entendimento?.” 
 
Resposta: Conforme informações do fabricante a renovação da garantia dos equipamentos informados 
no TR, somente são ofertados os níveis de serviços e SLA destacados abaixo, serão aceitos nessas 
modalidades visto que a renovação da garantia deve ser ofertada diretamente do fabricante Dell/Emc e 
não diretamente da empresa parceira. 
 

 
 
Informamos que a licitação será no dia 15/09/2020, às 9 horas. 
 
A pregoeira está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a 
surgir. 

 
 

Pregoeira 


