
 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00006.2020

ESCLARECIMENTO 

1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FORTINET
ADQUIRIDA PELO CEPEL, conforme especificado no Termo de Referência
ANEXO II, o qual, independentemente de transcrição, integra e complementa o
presente Edital. 
  
2- Os itens 2 e 2.1 do termo de referência, parte do edital, descrevem os produtos e 
serviços cujo o fornecimento é necessário para atender aos requisitos técnicos 
necessários ao perfeito funcionamento da solução, dentre eles equipamentos, 
licenciamento de software, suporte técnico de hardware, suporte técnico de software 
e serviços profissionais d
transcrito abaixo. 
... 
 
Face ao exposto, entendemos que todos os produtos e serviç
devem ser adquiridos do Fabricante Fortinet
revendedor autorizado do fabricante, podendo a contratante realizar diligência junto ao 
fabricante para comprovar a procedência dos itens forn
está correto? 
RESPOSTA CEPEL: O entendimento está correto
 
Também entendemos que os serviços profissionais devem ser realizados por 
profissional da Contratada, certificado pelo fabricante, cuja a comprovação da 
certificação deverá ser comprovada no início dos serviços de 
Nosso entendimentos está correto?
RESPOSTA CEPEL: O entendimento está correto
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ESCLARECIMENTO BRAYNER INFORMÁTICA  

A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FORTINET
ADQUIRIDA PELO CEPEL, conforme especificado no Termo de Referência
ANEXO II, o qual, independentemente de transcrição, integra e complementa o

Os itens 2 e 2.1 do termo de referência, parte do edital, descrevem os produtos e 
cujo o fornecimento é necessário para atender aos requisitos técnicos 

necessários ao perfeito funcionamento da solução, dentre eles equipamentos, 
licenciamento de software, suporte técnico de hardware, suporte técnico de software 

serviços profissionais de instalação e configuração da solução ofertada, conforme 

Face ao exposto, entendemos que todos os produtos e serviços solicitados no edital 
devem ser adquiridos do Fabricante Fortinet em território nacional, em distribuidor e/ou 

do fabricante, podendo a contratante realizar diligência junto ao 
fabricante para comprovar a procedência dos itens fornecidos. Nosso entendimento 

: O entendimento está correto  

Também entendemos que os serviços profissionais devem ser realizados por 
profissional da Contratada, certificado pelo fabricante, cuja a comprovação da 
certificação deverá ser comprovada no início dos serviços de instalação e configuração. 
Nosso entendimentos está correto? 

: O entendimento está correto  

 

 

 

A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FORTINET 
ADQUIRIDA PELO CEPEL, conforme especificado no Termo de Referência 
ANEXO II, o qual, independentemente de transcrição, integra e complementa o 

Os itens 2 e 2.1 do termo de referência, parte do edital, descrevem os produtos e 
cujo o fornecimento é necessário para atender aos requisitos técnicos 

necessários ao perfeito funcionamento da solução, dentre eles equipamentos, 
licenciamento de software, suporte técnico de hardware, suporte técnico de software 

e instalação e configuração da solução ofertada, conforme 

os solicitados no edital 
em território nacional, em distribuidor e/ou 

do fabricante, podendo a contratante realizar diligência junto ao 
ecidos. Nosso entendimento 

Também entendemos que os serviços profissionais devem ser realizados por 
profissional da Contratada, certificado pelo fabricante, cuja a comprovação da 

instalação e configuração. 


