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PREGÃO ELETRÔNICO 010/2019 

Contratação de prestação de serviços de suporte básico e subscrição para 
produtos VMWare vSphere 6 Standard e vCenter 6 Standard 

Esclarecimento nº 02 

1 Pergunta (10/09/2019):   

  
1) No contrato 423966327 temos 12 unidades do vSPHERE (VS6-STD-G-SSS-C) + 12 

unidades do vRealize (VR6-OSTDC-G-SSS-C) que juntos formam 12 unidades do 
vSOM.  Está correto o especificado, ou seja, a AGERIO está fazendo um downgrade do 
produto hoje disponível e renovando apenas o vSPHERE? 
 

2) No contrato 447706837 temos 04 unidades do vSPHERE (VS6-STD-G-SSS-C) + 04 
unidades do vRealize (VR6-OSTDC-G-SSS-C) que juntos formam 04 unidades do 
vSOM.  Está correto o especificado, ou seja, a AGERIO está fazendo um downgrade do 
produto hoje disponível e renovando apenas o vSPHERE? 
 

3) Ainda no contrato 44770683, as duas licenças de vCenter não serão renovadas? 

 

RESPOSTA:  

Prezados Srs., 

1 A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, instituição 
financeira de fomento fiscalizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, sociedade 
de economia mista cuja personalidade jurídica é de direito privado, dotada de 
orçamento empresarial próprio e autonomia administrativa e financeira, por 
intermédio de sua pregoeira, apresenta as respostas aos esclarecimentos 
formulados pelo interessado:  

a) Em resposta ao questionamento nº 1, informamos que a equipe técnica da 
AgeRio identificou que o produto conhecido como vRealize Operations Management 
- vSOM não tem apresentado grandes vantagens administrativas e por este motivo 
sua subscrição não será renovada. 

 

b) Em resposta ao questionamento nº 02, informamos que a equipe técnica da 
AgeRio identificou que o produto conhecido como vRealize Operations Management 
- vSOM não tem apresentado grandes vantagens administrativas e por este motivo 
sua subscrição não será renovada. 
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c) Em resposta ao questionamento nº 3, informamos que o contrato 423966327 
possui 02 (duas) licenças de vCenter que devem ser renovadas sim, conforme deixa 
claro o Termo de Referência no item 2.2.1. 

 

 


