
 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL  

Salvador, 15/07/2019.  

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 06/2019.  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
EXTENSÃO DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO A SERVIDORES DE REDE DELL/EMC, 
PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos seguintes questionamentos 
formulados. 
 
Pergunta nº 1 - O serviço a ser adquirido, não se trata de um serviço a ser prestado por nossa 
empresa, seja, diariamente, semanalmente ou mensalmente com emissão de nota fiscal de 
acordo com a prestação do serviço, trata-se de um pacote único para os Servidores  (servisse 
tag) que é ativado no site do fabricante, dando então direito ao comprador (    TCE-BA) a 
acionar a garantia diretamente ao fabricante, sempre que precisar, na modalidade descrita no 
edital pelo período contratado, sempre coincidindo a data final da prestação do serviço com a 
data de compra, conforme link abaixo, nos moldes e políticas do fabricante dell, já expostos e 
conhecidos quando da aquisição dos servidores, não podendo a revenda(nós) implementar o 
serviço, amplia-lo ou fazer qualquer intervenção;  
Está correto nosso entendimento e do TCE-BA? 
https://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/servicetag/7qqzl22/overview# 
 
Resposta nº 1 -  Sim, o entendimento está correto. 
 
Pergunta nº 2. - Por políticas do fabricante dell, já expostas e conhecidos quando da aquisição 
dos servidores, os equipamentos com as garantias expiradas devem estar totalmente em 
funcionamento, sem defeito, para ter a nova extensão de garantia ativada e validada, desta 
forma entendemos que todos os servidores estão em pleno funcionamento e sem defeito 
algum, esta correto nosso entendimento? 
 
Resposta nº 2 - Sim, o entendimento está correto. Os equipamentos estão em pleno 
funcionamento. O suporte técnico do fabricante e a garantia dos equipamentos está vigente até 
o dia 16/12/2019, conforme informado no item 1.1 do Termo de Referência. 
 
Pergunta nº 3. - Pagamento. Entendemos que o pagamento do TCE-BA a contratada ocorrerá 
de forma única, integral, não parcelado, não mensal no prazo previsto no edital após a entrega 
da nota fiscal e ativação das extensões de garantia, está correto nosso entendimento? 
 
Resposta nº 3 - Sim, o entendimento está correto, conforme item 6.1 do Termo de Referência 
 
Salvador, 15 de Julho de 2019 

 
Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


