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[prodam] Edital 04-2021

Bergsan Sampaio <bergsan.sampaio@compwire.com.br>
Qui, 22/04/2021 16:52
Para:  Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Cc:  Daniel dos Santos Silva <daniel.silva@compwire.com.br>

Prezado Pregoeiro,
 
Boa tarde,
 
A Compwire Informá�ca LTDA, com interesse em par�cipar do processo 04-2021 apresenta os seguintes
ques�onamentos:
 

Ques�onamento 01:
 
Devido ao cenário de pandemia, e seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da
Saúde), todos os treinamentos oficiais do fabricante Veeam estão sendo feitos de forma online, em
tempo real.
 
Sendo assim, referente ao Item 6 “Objeto”, Subitem 6.1.3: “(...) O treinamento deverá ser executado
pelo próprio fabricante ou empresa por ele cer�ficada para essa finalidade podendo ser provido em
local �sico (Modalidade IN COMPANY)”, entendemos que diante ao cenário atual de pandemia,
poderá ser facultado em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, o fornecimento do
treinamento oficial da Veeam na modalidade ONLINE, em tempo real, com instrutor, material didá�co,
laboratório e cer�ficado de conclusão, estaremos atendendo às necessidades do edital e do órgão.
Está correto nosso entendimento?
 
Ques�onamento 02:
 
Conforme a polí�ca de licenciamento da Veeam, disponibilizada na página
h�ps://www.veeam.com/licensing-policy.html, conforme os itens 1.1 e 1.2, o licenciamento do
produto “Veeam Backup for Nutanix AHV”, responsável pela proteção de ambiente virtualizado
Acropolis, apenas é licenciado por instâncias, isto é, pela quan�dade de máquinas virtuais protegidas,
não exis�ndo a possibilidade de licenciamento através de sockets.
 
Sendo assim, entendemos que na tabela de itens do Lote 1, especificamente no Item 2, e Anexo 01-A,
houve um erro de digitação nas colunas “Unidade” e “Quan�dade”, ou seja, onde se lê “Licença” deve-
se considerar “Pacote com 10 instâncias”, e onde se lê “24 sockets” deve-se considerar a quan�dade
de “24”, totalizando 240 máquinas virtuais a serem protegidas no ambiente Nutanix AHV (Acropolis)
na modalidade perpétua. Está correto nosso entendimento?

 
Atenciosamente,
 
Linkedin : h�ps://bit.ly/36Pd3xo
 

https://www.veeam.com/licensing-policy.html
https://bit.ly/36Pd3xo
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