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ESCLARECIMENTOS Nº 4 

 

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 os seguintes esclarecimentos: 

 
Empresa: VIVO/TELEFONICA 

Questionamento 01: “(...) 13 – DAS AMOSTRAS: 13.1 - A CPL poderá a seu critério, 

após a etapa de lances, solicitar amostras dos materiais ofertados a licitante detentora 

da melhor proposta classificada, objeto deste Pregão para análise técnica. 13.2 - As 

amostras solicitadas à empresa classificada na etapa de lances deverão ser 

encaminhadas para a Unidade do Senac localizada no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, 

Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis após recebida a comunicação. 13.3 - Deverá ser 

apresentada 1 (uma) amostra de cada produto para análise. 

Entendemos que não há que se falar em amostra em circuitos de dados de internet, 

uma vez que estes dependem da instalação física, lançamentos de cabos e etc para 

sua operação. Nosso entendimento está correto?” 

Resposta: O entendimento está correto. As amostras não se aplicam nesse caso. 

 

Questionamento 02: “Pedimos que seja possível o envio mensal de histórico de 

incidentes sem sua informação em portal, buscando maior competitividade no 

certame. 
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7.20.2. A critério da CONTRATADA, o “Portal” poderá possuir 2 (dois) pontos de 

entrada, com URLs diferentes, sendo um deles para as informações de configuração e 

estatísticas de desempenho da rede e o outro para a consulta aos históricos dos 

registros das ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pelo 

SENAC-DF.” 

Resposta: Entendemos que o questionamento está fora do contexto do item 7.20.2, 

pois esse trata de pontos de entrada (URLs diferentes), e não sobre o envio mensal de 

histórico conforme questionado. No que diz respeito a flexibilização do item para 

aumento da competitividade, entendemos que isso será possível, desde que não fique 

limitado ao envio mensal, mas a qualquer momento que for solicitado pelo Senac-DF. 

 

Questionamento 03: “Pedimos que seja flexibilizado o processo de homologação de 

portal, haja visto que para sua demonstração é necessário que a rede esteja operando. 

Como este prazo só pode ocorrer após a implantação dos circuitos, a homologação 

pode não ser assertiva. Ainda, pedimos que seja levado em conta caso a proponente já 

seja fornecedora de outros serviços a contratante, uma vez que já possui portal em 

operação para serviços de conectividade fixa. 

9. HOMOLOGAÇÃO DO PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS E DEMAIS 

SISTEMAS 9.1. O SENAC-DF, após divulgação da LICITANTE classificada com Proposta 

de Menor Preço e habilitada para o presente certame, solicitará demonstração de toda 

a solução de gerenciamento proativo, disponibilizado através de seu Portal de 

Acompanhamento de Serviços e demais portais de atendimento solicitado nesta 

Especificação de Materiais e Serviços; 9.2. Para a homologação dos requisitos desse 

item, não serão aceitos manuais, cópias de telas, protótipos e outros recursos não 

funcionais como forma de comprovação. As soluções apresentadas deverão estar 

100% (cem por cento) funcionais.” 

Resposta: A demonstração da solução poderá ser feita utilizando outros circuitos 

implantados pela LICITANTE, sem prejuízo ao processo. Isso visa a eliminação do risco 

de uma eventual não comprovação ocorrer somente após a contratação e os serviços 

já estarem implantados, o que acarretaria o distrato e assim geraria prejuízos para 

todos os envolvidos. No caso da licitante já possuir o serviço contratado e o portal em 

funcionamento com o Senac-DF esse item poderá ser desconsiderado. 
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Questionamento 04: “Nos parece excessivo o pedido de diligência em um serviço de 

internet, sendo a responsabilidade de deslocamentos da Proponente. Entendemos que 

não há o que se diligenciar a distância informada e que o requisito desequilibra a 

contratação de forma negativa. Pedimos que o item seja revisto. 

13.5. Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias 

superiores a 400 Km (quatrocentos quilômetros), a LICITANTE deverá custear as 

despesas com deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 1 (um) 

funcionário designado pelo CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução 

esteja implantada (Sede da LICITANTE ou cliente da LICITANTE).” 

Resposta: Este item normalmente é incluído nos editais que envolvem recursos de TI, 

visando resguardar a instituição no caso de eventual necessidade de averiguação in-

loco da veracidade de capacidade de atendimento declaradas e/ou documentações 

recebidas das LICITANTES, o que provavelmente não será o caso para esse certame. 

Entendemos também que não afeta a competitividade pois seria aplicada em caso de 

extrema necessidade, o que não ocorreu até o presente momento.  

 

Questionamento 05: “Tendo em vista que os investimentos são tratados por 

velocidade, não há como praticar desconto linear, solicitamos que seja excluído este 

item 10.3 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da 

apresentação dos lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os 

preços cotados nos itens.” 

Resposta: Será considerada para contratação a proposta adequada ao último lance 

ofertado. 

 

Questionamento 06: “O edital não contém minuta do contrato que será assinado, há 

a possibilidade de disponibilizar?” 

Resposta: A licitação é para Sistema de Registro de Preços, cujo instrumento 

disponibilizado para formalizar os compromissos de fornecimento é a Ata de Registro 

de Preços, conforme Anexo III. 
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Questionamento 07: “O contrato é omisso quanto ao ÍNDICE de reajuste anual dos 

preços, qual índice é utilizado pelo SENAC/DF?” 

Resposta: Conforme mencionado no item anterior, trata-se de Registro de Preços e as  

revisões dos preços registrados estão especificados nos termos do item 4 do Anexo III 

do edital (Controle e Alteração de Preços). 

  

Brasília-DF, 16 de junho de 2020 

 

Comissão Permanente de Licitação 


