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ESCLARECIMENTO 2 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório - Pregão 

Eletrônico SRP nº 09/2020, que tem por objeto o registro de preços para a eventual 

contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de comunicação 

de dados terrestres para acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede do 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DO DISTRITO FEDERAL – SENAC-DF, e a rede mundial de computadores (Internet), 

trazemos o seguinte esclarecimento: 

 
Empresa: CENTURY LINK 

Questionamento 01: “(...) Referente aos itens: 15.1. O SENAC – DF não aceitará, 

em nenhuma hipótese, a subcontratação pela CONTRATADA para o fornecimento dos 

serviços objeto desta Licitação. Assim, a CONTRATADA deverá prover o serviço de 

comunicação de dados utilizando infraestrutura 100% (cem por cento) própria, não 

sendo possível subcontratar esse serviço de terceiros; 

15.2. Durante a análise das documentações técnicas, após a fase de lances, caso seja 

constatado que a LICITANTE habilitada incorre nesse tipo de modalidade, ela será 

automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada 

para apresentar sua proposta, dando assim, continuidade ao processo licitatório.  

Nosso entendimento se refere ao fornecimento do objeto do contrato e não a 

subcontratação de acesso para entrega do serviço, nosso entendimento está correto?” 

 

Resposta: O entendimento está correto. Normalmente serviços executados para a 

instalação física pelas operadoras é terceirizado. Como o objeto é o serviço que trata 

de conectividade a instalação da infraestrutura do cabeamento para o provimento do 

serviço não faz parte dessa vedação. 
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Questionamento 02: “Referente aos itens: 17.2. Todas as unidades relacionadas 

nesta Especificação de Materiais e Serviços (Vide item item 4.1) deverão ser 

vistoriadas pela LICITANTE antes da realização do certame; 

17.3. A vistoria deverá ser previamente agendada com a área de Tecnologia da 

Informação do SENAC-DF, que designará um técnico responsável para acompanhar o 

representante da LICITANTE que efetuará a vistoria. Para tal, a LICITANTE deverá 

entrar em contato através do telefone: 61-3214-3000, no horário comercial; 

17.19. A empresa que não efetuar a vistoria DEVERÁ EMITIR DECLARAÇÃO alegando 

ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras. 

Nosso entendimento é que NÃO é obrigatória a realização de vistoria e que a 

contratada assume toda a responsabilidade ao emitir declaração de não realização da 

vistoria, nosso entendimento está correto?” 

Resposta: O entendimento sobre a vistoria está correto. Caso a LICITANTE não 

execute as vistorias, assumirá quaisquer ônus caso habilitada para a execução do 

serviço. 

  

Brasília-DF, 15 de junho de 2020 

 

Comissão Permanente de Licitação 


