
Questionamento 01: Sabendo que ao ofertar produtos importados que possuem a certificação 

IEC 60950 e IEC 61000, equivalente as normas técnicas ABNT, entendemos que 

estaremos atendendo ao edital, está correto nosso entendimento? - Questionamento 02 -  
Ao ofertar um equipamento que possui 5 (cinco) Slots PCIe 3.0 X16, entendemos que ao possuir 
característica superior a Porta PCIe x8 estamos atendendo ao edital, está correto nosso 
entendimento?  - Questionamento 03 - Entendemos que os “softwares” citados acima são 
nativos do equipamento e que virão pré-instalados de fábrica. Está correto o nosso 
entendimento?- Questionamento 04 - Entendemos que por esse ponto haverá serviços de 
instalação de imagem (considerando a imagem OEM de fábrica do equipamento), não havendo 
a necessidade de instalação de imagem customizada pela EPE. Entendemos que após a 
conclusão de instalação do sistema OEM haverá configurações básicas necessárias para o 
ingresso da mesma na rede EPE, tais como: ingresso no domínio, nome de máquina, 
configurações de IP, configuração de impressora e instalações de programas específicos 
(totalizando até 5 softwares específicos EPE) cujo os manuais de instalação e licenças serão 
fornecidos pelo cliente. Entendemos que haverá o processo de RollOut que constitui na troca 
física do equipamento antigo pelo novo, não havendo responsabilidade da contratada pelo 
destino final do equipamento antigo. Estamos certo do nosso entendimento 
 
Resp. 1 - : Sim, seu entendimento está correto. A EPE aceitará normas internacionais 
equivalentes às normas técnicas ABNT. - Resp.2: Se o padrão PCIe 3.0 X16 for totalmente 
compatível com o PCIe x8, aceitaremos o padrão PCIe 3.0 X16 . Resp 3.: Sim, está correto. 
Software, nesse caso, inclui drivers, firmwares, BIOS e outros softwares necessários para o 
funcionamento do hardware, não incluindo o sistema operacional.  – Resp 4.: O subitem 5.21 
fala de transporte, ativação, ambientação e adaptação de equipamentos em substituição por 
defeito em garantia. Nesse caso, é responsabilidade da CONTRATADA a destinação final do 
equipamento e/ou peça defeituosa. Somente será necessário instalar a imagem OEM, 
garantindo o funcionamento do equipamento e com o provimento por parte da CONTRATADA 
de novos drivers, firmware, entre outros, se for o caso. A EPE fará a instalação de imagem 
própria a posteriori. 
 
 
 


