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OBJETO: Aquisição de itens de hardware e softwares para infraestrutura de Datacenter da PBGÁS 
com prestação de serviços especializados de instalação, configuração e implantação dos ambientes e 
banco de horas de suporte remoto e presencial, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Anexo 2 - Termo de Referência. 

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do edital, 
conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante informa e questiona:   

“É exigido no edital a página 8, Item 4.8 o seguinte: 

Grifo nosso: "4.8 ESPECIFICAÇÃO ITEM 7 – VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS 4.8.1 
Quantidade: 12 (doze) unidades 4.8.2 Licença perpétua do VMware vSphere 6 Enterprise Plus with 
Operations Manager para 1 processador, do tipo Production, com suporte (24 x 7), válidos por 60 
(sessenta) meses para cada licença ofertada; 4.8.3 Serão aceitas licenças do tipo OEM." 

Esclarecemos para efeito da narrativa introdutória desse pedido de esclarecimento que o fabricante 
não possui mais a modalidade de licenciamento "VMware vSphere 6 Enterprise Plus with Operations 
Manager para 1 processador" solicitada e que ela foi descontinuada em fevereiro de 2019. 
Entendemos ainda que é importante esclarecer para a administração que como a plataforma do 
VMWare vSphere hoje não agrega mais nativamente essa funcionalidade, que o VMWare Operations 
Manager, passou a ser um produto vendido separadamente nas versões Standard, Advanced e 
Enterprise e esse possui valores diferenciados entre essas versões o que impactará claramente no 
aumento dos valores das propostas e da aquisição. Assim sendo, para garantir a isonomia e igualdade 
entre todos concorrentes e de suas propostas, alinhadas ainda as demandas e necessidades da 
administração, visando uma concorrência igualitária que certamente resultará em uma maior 
competitividade na seleção da proposta mais  vantajosa para a PBGAS. Solicitamos esclarecer se 
deverá ser ofertada somente a versão do virtualizador "VMWare vSphere Enterprise Plus" em sua 
forma nativa conforme descrito no enunciado "ITEM 7 – VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS" ou 
se deverá ser ofertada em proposta a funcionalidade do produto adicional "VMWare Operations 
Manager". Ainda na mesma linha em sendo positiva a obrigatoriedade de inclusão do produto 
adicional, pedimos que seja determinada qual a versão que deverá ser ofertada, uma vez que existem 
pelo menos 3 versões do mesmo como explicado anteriormente.” 

 

Resposta:  

Para a especificação do Item 7 deverá ser considerada apenas a licença VMWARE VSPHERE 6 
ENTERPRISE PLUS em sua forma nativa, observando-se a quantidade especificada. 

 

João Pessoa/PB, 26 de maio de 2020.  
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


