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ENC: ENC: PE 05/2020 UASG 927222 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO
SOCIAL

CPL SERIS.AL <cplseris.al@hotmail.com>
Ter, 08/09/2020 13:12

Para:  licita4@7data.com.br <licita4@7data.com.br>

Prezado Sr Samuel,

Em atenção ao pedido de esclarecimento passamos a informar o que segue:

1. QUANTO em colocar uma marca especifica como parâmetro para qualificação técnica
O gestor do processo informa que: "O entendimento não está correto. GIGABYTE não é uma marca e sim o �po de
"velocidade" em que o SWITCHE deve operar. Existem switches do �po FAST, os chamados /100 e existem os switches
GIGABYTE, os chamados /1000 que suportam maior tráfego de dados." E esta Chefia de Procedimentos Licitatórios
salienta ainda que essas especificações são as  minimas, ou seja, qualquer atestado com especificações melhores são
aceitas.

2.  QUANTO a exigência de quan�dades mínimas para fim de comprovação da capacidade técnico-profissional nas
licitações, informamos que o Estado de Algoas u�liza minutas padrões elaboradas pela Procuradoria Geral do Estado
disponiveis no siet h�p://www.procuradoria.al.gov.br/servicos/editais-e-contratos, e cujos os textos só podem ser
alterados os destacados em vermelhos e de acordo com as suas orientações, como segue abaixo, tanto no texto do edital
quanto no termo de referência, e neste caso a quan�dade limita-se a até 50%:

EDITAL
(...)
9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados
com os seguintes aspectos: 
9.11.1.1.1. Características: fornecimento de (...compatibilidade com as características relevantes e significativas do objeto
licitado...); 
9.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, (...até 50%...) % (... por cento) da quantidade do objeto licitado; 
9.11.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega do objeto licitado. 
(...)

TERMO DE REFERÊNCIA
(...)
5.1.2. Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que, comprovando aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, digam respeito a
contratos executados com os seguintes aspectos: 
5.1.2.1. Características: fornecimento de (...compatibilidade com as características relevantes e significativas do objeto
licitado...); 
5.1.2.2. Quantidades: no mínimo, (...até 50%...) % (... por cento) da quantidade do objeto licitado; 
5.1.2.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega do objeto licitado. 
(...) 

A�. Fabiano Reis da Cunha Pinto
Chefe de Procedimentos Licitatórios - CHPL 
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS 
Rua Dez de Novembro, 256, Pitanguinha – Maceió/AL, CEP 57052-220, Fone (82) 3315-1744 
site: www.seris.al.gov.br e email: cplseris.al@hotmail.com e/ou cpl@seris.al.gov.br

De: Chefe Execu�vo de Tecnologia da Informacao <ce�@seris.al.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 11:45
Para: CPL SERIS.AL <cplseris.al@hotmail.com>
Assunto: Re: ENC: PE 05/2020 UASG 927222 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
 
O entendimento não está correto. GIGABYTE não é uma marca e sim o tipo de "velocidade" em que o SWITCHE deve
operar. Existem switches do tipo FAST, os chamados /100 e existem os switches GIGABYTE, os chamados /1000 que
suportam maior tráfego de dados.

At.te;

http://www.procuradoria.al.gov.br/servicos/editais-e-contratos


08/09/2020 Email – CPL SERIS.AL – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS1mNmI5LWM0OWUtMDACLTAwCgBGAAADe38nBPofuEiLDHYvggnw7Qc… 2/3

Gleidson Galindo Araújo. CB PMAL 
Chefe Executivo de Tecnologia da Informação. 
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social-SERIS. 
(82)9.8876-7104 / (82)3315-1744/ ramal 2012 

Em 28/08/2020 às 11:47 horas, "CPL SERIS.AL" <cplseris.al@hotmail.com> escreveu:
À CHETI,

Para pronunciamento do pedido de esclarecimento com relação com ao primeiro ponto:

(...)
Referente a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA o instrumento convocatório cita:
               
                9.11.1.1.1. Caracterís�cas: fornecimento de Switch RJ45 GIGABYTE 24 portas /1000, com 2 portas ou mais portas SFP+
(SAN); CPU com 01 GB de memória e capacidade ate 128 Mpps e garan�a;

 
   (...)

 
Entendemos que a exigência de uma qualificação técnica com  os seguintes termos “Switch RJ45 GIGABYTE 24 portas /1000, com
2 portas ou mais portas SFP+ (SAN); CPU com 01 GB de memória e capacidade ate 128 Mpps e garan�a;”  coloca o princípio de
ampla concorrência do certame em questão, de tal modo, pelo fato de solicitar uma marca especifica como parâmetro para
qualificação técnica.
 (...)
Com base nos pontos citados acima, ques�onamos se tais tópicos do instrumento não restringem a ampla par�cipação
no certame ?
(...)

A�. Fabiano Reis
Chefia de Procedimentos Licitatórios - CHPL 
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS 
Rua Dez de Novembro, 256, Pitanguinha – Maceió/AL, CEP 57052-220, Fone (82) 3315-1744 
site: www.seris.al.gov.br e email: cplseris.al@hotmail.com e/ou cpl@seris.al.gov.br

De: licita4@7data.com.br <licita4@7data.com.br>
Enviado: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 16:07
Para: cncpl@sgap.al.gov.br <cncpl@sgap.al.gov.br>; 'CPL SERIS.AL' <cplseris.al@hotmail.com>
Assunto: PE 05/2020 UASG 927222 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
 
Prezados ,boa tarde.
 
Nossa es�mada empresa visa par�cipação no pregão em epígrafe, para tal solicitamos alguns esclarecimentos.
 
Referente a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA o instrumento convocatório cita:
               
                9.11.1.1.1. Caracterís�cas: fornecimento de Switch RJ45 GIGABYTE 24 portas /1000, com 2 portas ou mais portas SFP+
(SAN); CPU com 01 GB de memória e capacidade ate 128 Mpps e garan�a;

 
9.11.1.1.2. Quan�dades: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quan�dade do objeto licitado;
 
9.11.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega do objeto licitado.

 
Entendemos que a exigência de uma qualificação técnica com  os seguintes termos “Switch RJ45 GIGABYTE 24 portas /1000, com
2 portas ou mais portas SFP+ (SAN); CPU com 01 GB de memória e capacidade ate 128 Mpps e garan�a;”  coloca o princípio de
ampla concorrência do certame em questão, de tal modo, pelo fato de solicitar uma marca especifica como parâmetro para
qualificação técnica.
 
Para tanto, ao exigir quantitativos mínimos para fim de comprovação da capacidade técnico-profissional das
licitantes (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93), cumpre à Administração apresentar motivação capaz de evidenciar
que essa exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser assumida pela vencedora do
certame.
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Com base nos pontos citados acima, questionamos se tais tópicos do instrumento não restringem a ampla
participação no certame ?
Atenciosamente,
 

Samuel Oliveira
Assistente de Licitações

Telefone 41 3151-5362
Skype: licita4@7data.com.br

Av. Jeronimo Monteiro n° 240 Conj 705 – Centro – Vitória – ES

CNPJ: 29.846.708/0001-40
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