
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021 

Objeto (resumido):  
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 

fornecimento de subscrição de licença de uso do Microsoft Office 365 E3 e 
Microsoft Office E5 que constituem solução de comunicação, colaboração, 
produtividade, incluindo migração, implementação, configuração, suporte 
técnico, repasse de conhecimento e garantia de atualização das versões 

 
Pedido de Esclarecimentos nº 03 

 
 
Às 13:27h do dia 15 de setembro de 2021, foi recebido pedido de esclarecimento no 
endereço eletrônico licitacoes@agerio.com.br, conforme descrito a seguir:  
 

“(...) Solicito esclarecimento sobre os seguintes pontos na parte técnica do edital 

encaminhado. 

1. Atual versão do Servidor Zimbra? 

2. A migração do File Serve será para o Sharepoint Online ou para o serviço do Azure de 
File Share? 

   a. Entendo que seja para o Share Point, esta correto o nosso entendimento? 

3. Volume total do file serve que será migrado ? 

4. Existem arquivos PST para serem migrados? 

5. Qual e o atual cliente de e-mail que os usuários utilizam ? (Ex.: Outlook) Versão ? 

6. A AgeRio possui acesso administrativo no servidor/serviços do Zimbra? (...)”  

 
 
 
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 seu 
pregoeiro titular, apresenta a resposta aos esclarecimentos formulados pelo 
interessado: 
 
RESPOSTAS:  
 
a) Relativamente ao Questionamento 01 do Pedido de Esclarecimento nº 3, 
apresentamos as respostas a seguir: 
 
PERGUNTA Nº 1: Atual versão do Servidor Zimbra? 
RESPOSTA: Zimbra versão 7.2.1 
 



PERGUNTA Nº 2: A migração do File Serve será para o Sharepoint Online ou para o 
serviço do Azure de File Share? 
a. Entendo que seja para o Share Point, esta correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA: Entendimento correto. O destino da migração será o Share Point (em sua 
versão on-line). 
 
PERGUNTA Nº 3: Volume total do file serve que será migrado? 
RESPOSTA: Conforme descrito no item 2.4.2.1.1 do edital, considerar a migração de 
até 2 TB para cada volume. 
 
PERGUNTA Nº 4: Existem arquivos PST para serem migrados? 
RESPOSTA: Não. 
 
PERGUNTA Nº 5: Qual e o atual cliente de e-mail que os usuários utilizam? (Ex.: 
Outlook) Versão ? 
RESPOSTA: Sem utilização de clientes, apenas acesso por webmail. 
 
PERGUNTA Nº 6: A AgeRio possui acesso administrativo no servidor/serviços do 
Zimbra? 
RESPOSTA: Sim. 
 
 
b) Aproveitamos o ensejo para recomendar para que sejam observadas as instruções 
para o envio de documentos à AgeRio, conforme regras previstas no item 12.7 do 
Edital. 
 
c) Por fim, solicitamos para que estejam sempre atentos às notícias e informações 
divulgadas nos canais oficiais da licitação em epígrafe: Portal de Compras do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro – SIGA (www.compras.rj.gov.br); e sítio 
eletrônico da AgeRio (www.agerio.com.br). 
 
 

http://www.compras.rj.gov.br/
http://www.agerio.com.br/

