
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Pregão Presencial n° 10/2017

Respostas aos questionamentos recebidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 
quanto ao edital do Pregão nº 10/2017:

1 – A empresa interessada em participar somente dos lotes I, II e III deverá apresentar atestado de
qualificação técnica referente a hardware não sendo necessária a apresentação do atestado de
qualificação em Linux ? Sim, exige-se Linux somente para o lote 4

2  –  Qual  comprovação  Linux  será  exigida,  já  que  existem  várias  certificações  para  várias
distribuições de Linux como Red Hat, Debian, Ubuntu dentre outras? Nível LPIC-1 (nível 1) para
atendimentos de chamados / Nível LPIC-2 (nível 2) para configuração do servidor

3 –  Caso sejam solicitadas amostras  para  avaliação técnica  a  comissão aceitara  o  envio  de
manuais,  prospectos e outros documentos que comprovem que o produto ofertado atende as
especificações do edital? Sim, serão aceitos manuais prospectos e outros documentos que
comprovem que o produto ofertado atende ao que estabelece o edital.

4 – A proposta poderá apresentar marca e modelo dos produtos ofertados?  Não há vedação
quanto à inserção na proposta de marca e modelo dos produtos. O envios de amostras (ou
manuais  e  outros  documentos)  só  serão  solicitados  existindo  dúvidas  quanto  à
especificação do produto ofertado.

5 - O certificado deve ser emitido pela Linux ou pelas escolas preparatórias (SENAC....)  Sim,
pode ser  emitido pela Linux ou escolas preparatórias que conveniadas/licenciadas pela
Linux.

6 - Qual é o nível mínimo de certificação exigida? Nível LPIC-1 (nível 1) para atendimentos de
chamados / Nível LPIC-2 (nível 2) para configuração do servidor

7- Devido a clausula inclusa no edital de um SLA de 6H é necessário um profissional de backoffice
Linux,  esse  profissional  é  um  terceiro.  É  necessário  a  apresentação  da  certificação  desse
terceiro? Nível LPIC-1 (nível 1) para atendimentos de chamados.

8- Qual vinculo dos técnicos certificados? Pode ser técnico terceirizados prestadores de serviços.
Precisa de alguma informação que comprove o vínculo?  Pode ser técnico terceirizado desde
que apresentado o contrato de prestação de serviços.


