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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO I 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 
 

PERGUNTA 01: No ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, Itens 01 e 02 é solicitado modelos 

de switches descontinuados pelo fabricante HP e somente esses modelos atendem completamente a 

especificação e o valor estimado. Para evitar o fracasso da disputa por falta de equipamentos que 

atendam completamente, entendemos que serão aceitos os substitutos oficiais desses modelos, que 

são respectivamente: HP 1920S 24G (JL381A) e HP 1920S 48G (JL382A). Nosso entendimento está 

correto? 

RESPOSTA 01: Sim, o entendimento está correto. O modelo 1920S atende as especificações do 

edital. 

 
PERGUNTA 02: “O Edital informa isso: Os equipamentos fornecidos e instalados deverão ser novos e 

sem qualquer tipo de uso e obrigatoriamente do mesmo fabricante. O mesmo deve ser instalado pela 

empresa vencedora? Ou só entregue de material?” 

RESPOSTA 02: Somente entrega do material. 

 

PERGUNTA 03: A Contratada será responsável pela instalação/configuração lógica de todos os itens 

deste edital, seguindo os padrões já utilizados em equipamentos semelhante e em uso no Sistema 

FIEP, inclusive integração ao Cisco Prime. A execução desse serviço poderá ser realizada 

remotamente. A instalação será por conta de quem vencer o presente processo licitátorio ou fica a 

cargo do sistema FIEP?” 

RESPOSTA 03: A instalação fica por conta do Sistema FIEP. 

 

PERGUNTA 04: Pela técnica e um produto HP, o qual vcs pedem inicialmente garantia de 36 meses 

Porem da descrição diz que a garantia e LIFE – TIME HP? Podemos considerar qual? A referente 

técnica do edital era esse produto?   

RESPOSTA 04: Garantia Life Time HP Brasil. O modelo 1920S atende as especificações do edital. 

 

 

Curitiba, 03 de setembro de 2019. 

 
Atenciosamente, 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


