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ESCLARECIMENTO  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório - Pregão 
Eletrônico SRP nº 17/2020, que tem por objeto o registro de preços para a eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de segurança, 
rede sem fio, serviços de instalação, suporte e manutenção para provimento de 
infraestrutura necessária para a implantação do serviço wi-fi nas unidades do 
Senac/DF, trazemos o seguinte esclarecimento: 

 
Empresa: NCT INFORMÁTICA LTDA. 

Questionamento 01: “(...) Sobre o item 5.2, i do ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,  em que se apresenta exigência de (“ Relatório com 
sumário (ANEXO – MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS) indicando em 
qual página da proposta técnica da LICITANTE se encontra a comprovação da 
exigência da capacidade técnica e das especificações técnicas dos ativos ofertados. 
Esse relatório deverá ser acompanhado de catálogos/folders/prospectos técnicos dos 
ativos, comprovando o atendimento às características constantes do ANEXO – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES), entendemos 
que a apresentação do Relatório mencionado está dispensada considerando que a 
solução já está em produção no ambiente do SENAC-DF, sendo suficiente o envio de 
catálogos/folders/prospectos técnicos dos ativos, correto?” 

Resposta: É comum nos editais que são elaborados para a aquisição de equipamentos 
a solicitação de preenchimento do referido anexo. Daí sua inclusão no edital em 
questão. Entretanto, por se tratar da aquisição de equipamentos para os quais são 
informados os Modelos e Part Numbers, o preenchimento desse anexo poderá ser 
desconsiderado. Assim o entendimento está correto. 
 
Questionamento 02: “Para fins de atendimento ao objeto do presente edital a 
licitante deverá apresentar certificados dos técnicos que serão responsáveis pelo 
suporte na fase de habilitação, correto?” 
  
Resposta: O entendimento está correto. 
  

Brasília-DF, 11 de setembro de 2020 
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