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Processo Licitatório n.º  014.926208/2020 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico n.º 019/2020 

 

 

À empresa DATARAIN – CONSULTING E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 32.574.606/0001-27. 

 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, com apoio do Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/SC, 

emite a resposta aos pedidos conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTO 

 

1)  No item 4.1.7.2. Permitir que qualquer usuário, desde que autorizado pelo Coren/SC, realize a 

transmissão de vídeos em tempo real (ao vivo), pela intranet/internet; nos preocupa que a licença 

realiza a transmissão de vídeos pela internet, porém somente versões ENTERPRISE PLUS são 

capazes de realizarem as transmissões em tempo real pela intranet, e isso incide no custo de todas 

as licenças serem ENTERPRISE, podemos entender que a transmissão em vídeo real seja somente 

pela internet e posteriormente, a Coren/SC as transfira para sua intranet? 

RESPOSTA: De fato perdeu-se esta funcionalidade nos licenciamentos Business. Diante disso 

aceitaremos somente para internet e posteriormente, o Coren/SC as transfira para sua intranet.  

2) No item Itens especificados no edital - produtos: Licenciamento Google Cloud G Suite Business e 

Licenciamento Google Cloud G Suite Enterprise, o fornecedor alterou a nomenclatura de seus 

produtos da família G Suite para Workspace, podemos entender que Licenciamento Google Cloud 

G Suite Business seja considerada Workspace Business e Licenciamento Google Cloud G Suite 

Enterprise seja considerada Workspace Enterprise Plus? 

RESPOSTA: Embora a Google tenha criado as novas versões Workspace, as atuais G Suite 

continuam válidas para contratação até 15/01/2021. Reitero do nosso lado, a validade dos produtos 
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solicitados: Licenciamento Google Cloud G Suite Business e Licenciamento Google Cloud G Suite 

Enterprise. 

3) No item 4.1.1.18. - Conta de serviço específico (robô) poderá enviar até 5.000 mensagens por dia, 

cada uma para apenas um destinatário externo, o fabricante somente tem capacidade de 3.000 

mensagens por dia, o Coren/SC pode aceitar tal modificação, de 5.000 mensagens para 3.000 

mensagens por dia? 

RESPOSTA: Houve essa alteração no limite da Google durante o processo da licitação, então 

iremos aceitar a capacidade de 3.000 mensagens por dia.  

4) No item 4.1.3.6. Permitir recebimento de alertas (pop-up e sms) dos eventos agendados, o 

fabricante não possui em sua cadeia de produtos a modalidade de envios de SMS, somente pop-up, 

podemos desconsiderar alertas SMS? 

RESPOSTA: Houve essa alteração no limite da Google durante o processo da licitação, então 

iremos aceitar somente a modalidade pop-up. 

5) No item 4.1.5.6. Licenças do item 2 deverão suportar gravação por tempo ilimitado. A licença 

ENTERPRISE, somente provem a gravação por tempo limitado até 8 horas, podemos considerar 

que o tempo solicitado no edital como ilimitado seja considerado até o prazo de 8 horas? 

RESPOSTA: O tempo máximo de uma gravação é limitado em 8 horas, mas o espaço reservado 

para o arquivamento destas gravações deve ser ilimitado (para que possa armazenar todas as 

gravações feitas). Então dentro do critério o tempo limite de até 8 horas por gravação, e com 

armazenamento ilimitado para o repositório destas gravações. 

6) No item 4.1.8.4. Cada usuário poderá armazenar dados ILIMITADOS neste serviço; o fabricante 

informa que somente Licenças ENTERPRISE possuem tal característica, mais uma vez as licenças 

Standards deveriam se tornar ENTERPRISE, o que inviabilizaria o custo do projeto, podemos 

adequar ao Edital que Licenças Business, sejam adequadas ao limite de 2TB por usuário, 

viabilizando assim os custos do projeto? 

RESPOSTA: A licença G Suite Business e G Suite Enterprise solicitada, atende armazenamento de 

cada usuário de dados ilimitados. Propostas foram cadastradas e não houve manifestação de outras 

licitantes solicitando alteração deste item. Assim, entendemos que é possível atender este item. 
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7) No item 7.8. Os serviços serão solicitados pela equipe técnica do Conselho mediante abertura de 

chamado Junto à contratada ou ao suporte do fabricante da solução, caso a contratada não seja o 

fabricante da solução. A solicitação será feita via chamada telefônica local ou DDG (10x5, Horário 

comercial de Brasília), e-mail ou portal (24x7), devendo o recebimento dos chamados ocorrer em 

período integral. Os atendimentos de suportes e contatos telefônicos deverão ser na Língua 

Portuguesa; a fabricante informa que toda comunicação de suporte retorna ao cliente em língua 

Inglesa, a Coren/SC pode aceitar tais contatos do suporte através da língua Inglesa? 

RESPOSTA: É recomendado para uma segurança de interpretação e fluidez nas tratativas de 

suporte, de que o mesmo seja na língua de fluência dos responsáveis por abrir e gerenciar estes 

chamados no Coren/SC. Reiteramos que o atendimento do suporte junto a Contratada deverão ser 

na Língua Portuguesa.    

8) No item 7.11. Na abertura do chamado serão definidas a categoria de prioridade (baixa, normal e 

alta). Os prazos para atendimento dos chamados deverão seguir o quadro abaixo: Prioridade Alta - 

Até 2 horas corridas. Novamente somente na modalidade ENTERPRISE PLUS, Prioridades Altas, o 

suporte ocorre em 1 hora e na Licença BUSINESS, Prioridades Altas ocorrem em 4 horas. O que 

claramente, as licenças deveriam ser ENTERPRISE, inviabilizando o projeto economicamente. 

Pode a Coren/SC considerar tal período de 4 horas para atendimentos de suporte em Prioridades 

Altas nas 150 licenças? 

RESPOSTA: Ficam mantidos os prazos de atendimento dos chamados conforme especificado no 

edital. Propostas foram cadastradas e não houve manifestação de outras licitantes solicitando 

alteração deste item. Assim, entendemos que é possível atender este item de forma completa. 

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 17 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

Florianópolis, 18 de novembro de 2020. 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

