
19/11/2021 10:33 E-mail de Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT - Pedido de esclarecimento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fb1092588e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1716861543459370626&simpl=msg-f%3A1716861… 1/2

Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br>

Pedido de esclarecimento 
2 mensagens

Viviane Souza <vsouza@binario.cloud> 19 de novembro de 2021 08:59
Para: Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br>

Bom dia!

Prezados, 

Solicitamos esclarecimentos com relação ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0048/2021 – UNEMAT, conforme
em aexo.

Desde de já agradecemos a atenção.

Atenciosamente

--  

Viviane Souza
Analista Licitações.

    Acesse o nosso site: https://binario.cloud

    vsouza@binario.cloud 
    
+55 (19) 98155-9154 

Aviso: esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for o destinatário, desde já fica notificado de abster-se
a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser
ilegal. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda, informando o acontecido. 
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Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br> 19 de novembro de 2021 10:33
Para: Viviane Souza <vsouza@binario.cloud>

Prezada Viviane, bom dia, o  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0048/2021 – UNEMAT trata do  Registro de Preço
para futura e eventual contratação de empresa especializada em Solução de Backup em Nuvem, incluindo
armazenamento em nuvem pública, licença de uso de software, implantação, acompanhamento operacional,
treinamento, suporte técnico permanente e atualizações, para atender a demanda da UNEMAT.
Quanto às informações constantes na página 51 do edital, o quantitativo de 240.000 é o total estimado anual e a
informação constante na descrição "mensal" é a forma de quantificação para pagamento.
Quanto às informações constantes na página 91 do termo de referência, o quantitativo de 20.000 é o estimado
mensal. 
Assim, os dois estão corretos.

https://binario.cloud/
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
At.te
Samuel Longo
Assessor Especial 2 de Aquisições
Comissão Permanente de Licitação 
Fone/Fax: (065) 3221-0014 / (65) 99989-7702



ESPECIALISTAS EM CLOUD COMPUTING

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) da Universidade do Estado de
Mato Grosso.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0048/2021 – UNEMAT

A BINARIO CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, situada
na Av. R DONA FRANCISCA, 8.300 - Distrito Industrial - CEP 89.219-600, cidade de
Joinville estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 35.688.025/0001-04, vem
respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a
presente:

Com base no presente Edital solicitamos esclarecimento a respeito dos seguintes
pontos:

1 - página 51 do edital em, especificações do objeto, em quantidade está 240000
GIGABYTE  MENSAL.

2 - página 09 no Termo de Referência em, especificações do objeto, em quantidade
está 20000 GIGABYTE  MENSAL.

Qual está correto 1 ou 2?

Página 10 do Termo de Referência.

Características técnicas da solução
“1.1.2. O licenciamento do software deve ser por capacidade (gigabytes) permitindo utilizar em
quantidade ilimitada os
agentes e módulos do software de backup, enquanto mantendo-se o limite da quantidade
contratada.
1.1.17. Deve suportar hypervisors como: Citrix, Xenserver, VMware, Oracle VM, KVM, Nutanix,
RHEV, VIRTUOZZO;”

Binario Cloud      Todos os direitos reservados. https://binario.cloud CNPJ: 35.688.025/0001-04
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3 - Vale como compatibilidade a possibilidade de efetuar backups das vms rodando em Oracle
VM, KVM, Nutanix, RHEV, VIRTUOZZO ou o edital está direcionado para alguma ferramenta
em específico?

4 - Qual o modelo de licenciamento?

Sem mais agradecemos e ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Viviane Souza
Analista Licitações.

Binario Cloud      Todos os direitos reservados.     https://binario.cloud
Rua Dr. Fernandes Coelho, 64 - São Paulo – SP – Brasil – 05423-040
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