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ESCLARECIMENTO Nº 2  

Prezados Senhores, 

 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 14/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de Rede MAN (Metropolitan Area Network) através do fornecimento de 

serviços de comunicação de dados terrestres utilizando tecnologia MPLS (MultiProtocol Label 

Switching) para a interligação da Sede do SENAC-DF à suas unidades descentralizadas, 

trazemos o seguinte esclarecimento: 

 

Empresa: VIVO EMPRESAS 
 

Pergunta 1: “(...) 12.11. PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

>> 12.11.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar um “Portal” para a Rede MPLS SENAC-DF, 

acessível através da Internet por intermédio de um navegador Web, com acesso restrito 

através de senha eletrônica e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP; 

>> 12.11.2. 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;  

   *** No nosso entendimento, o edital exige a entrega de Portal de Acompanhamento de 

Serviços que deverá tratar de Pedidos de Instalação, Mudança de Endereço, Upgrade ou 

Donwgrade de Circuitos e todas e as demandas relacionadas a solicitação de serviço, 

independente do Portal de Gerência para acompanhamento do desempenho e disponibilidade 

da Rede. Está correto o nosso entendimento? 

   *** Dessa forma o referido órgão solicita o fornecimento de interface web para abertura de 

chamados e demais solicitações de serviço. Pedimos ao referido órgão que possamos fornecer a 

central de atendimento telefônico ou que os pedidos de Serviços como (Instalação de novos 

links, Mudança de Endereço, Upgrade ou Donwgrade de velocidade, dentre outros serviços...) 

sejam fornecidos através de email para o Representante responsável, não sendo obrigatório o 

fornecimento do portal de abertura de chamados para serviços, buscando redução de custos e 

aumento da competitividade no referido certame. Nosso pedido será acatado?” 

 

Resposta: Conforme entendimento da área técnica deste Senac-DF e visando o aumento da 

competitividade, será acatado o solicitado no questionamento acima, desde que comprovado 

atendimento as necessidades especificadas no Edital e que sejam mantidos os prazos de 

atendimento previstos. 

 

 

Pergunta 2: “(...) 11.7.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 

ser encaminhados a Comissão Permanente de Licitação, na sede do Senac-DF, localizada no 

SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 

71.200-030; 

  

Como é de conhecimento de Vossas Senhorias e divulgado pelas Mídias de todo o mundo, o 

CORONAVÍRUS (COVID-19) passou a ser monitorado no Brasil pelo Ministério da Saúde, assim 

como por outros órgãos da administração pública e organismos internacionais dessa mesma 

área, com objetivo de mapear e minimizar os impactos individuais, sociais e econômicos 

http://www.senacdf.com.br/
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causados pelo vírus. Diante do exposto, na intenção de preservar a integridade física dos 

colaboradores e por ser tratar de uma doença contagiosa, entendemos que atualmente os 

Pregões são conduzidos de forma eletrônica, ou seja, poderão ser realizados de forma remota 

individual. (home office). Sendo assim, caso sejamos vencedores do certame 

(adjudicado/homologado) solicitamos ao órgão “dispensar” o envio das vias originais (física). O 

nosso pedido será atendido?  

 

Caso o pedido seja indeferido, e para que a mesma não seja punida pelo não cumprimento do 

prazo estabelecido no edital, solicitamos uma prorrogação de pelo menos 30 dias para o envio 

da documentação. 

O nosso pedido será atendido?” 

 

 

Resposta: Conforme consta no edital, através do item 11.7.1, caso solicitado originais ou cópias 

autenticadas dos documentos remetidos, os mesmos deverão ser encaminhados para a Sede do 

Senac-DF, localizada no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura 

“C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030. 

Cabe ressaltar o item 11.8 do edital que apresenta a possibilidade de prorrogação do prazo, 

mediante solicitação  

 

Brasília-DF, 04 de setembro de 2020 

 

Comissão Permanente de Licitação 

http://www.senacdf.com.br/

