
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.04.000.928.20.08 

 

OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO IP/MPLS, COMPOSTA DE EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DA TABELA 1, DO TERMO DE 

REFERÊNCIA, ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

A TELEFÔNICA BRASIL S/A com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1376, Bairro 

Cidade Monções - São Paulo - SP CEP 04571-936, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/0001-62, vem, 

respeitosamente, apresentar questionamentos/esclarecimentos referente ao pregão eletrônico nº 024/2020: 

1. O objeto do edital 024/2020 “FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO IP/MPLS, COMPOSTA DE 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DA 

TABELA 1, DO TERMO 

DE REFERÊNCIA, ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL”. Não foi localizada as 

informações sobre os endereços de instalação e as velocidades dos serviços IP/MPLS necessárias 

para cada site. Poderia confirmar se o objeto seria fornecimento apenas dos equipamentos 

(roteadores ou Swiths) ou também teremos os serviços de comunicação de dados (IP/MPLS)? 

2. No item 22.3. A subcontratação será permitida somente para o item 8, da Tabela 1 do objeto.  

Se tratando de objeto de relativa complexidade e que o parceiro que realizará a instalação possui vasto 

conhecimento técnico para realiza a instalação e configuração dos equipamentos. Solicitamos alteração no 

texto do edital para que os itens 06 e 07 também sejam passiveis de subcontratação. Fazendo com que as 

informações dos equipamentos sejam transmitidas de forma clara e objetiva para a PRODABEL. Nossa 

solicitação será atendida? 

3. No item 12.30 Realizar treinamento previsto no item 7 do objeto, conforme especificações 

constantes deste termo de referência, responsabilizando-se por todas as despesas oriundas do 

mesmo, tais como passagens aéreas ou rodoviárias, alimentação e hospedagens do instrutor, 

apostilas e materiais do treinamento, coffee break e outras que se fizerem necessárias ao 

cumprimento deste item;  

No cenário que estamos vivendo com a Pandemia, os deslocamentos de tecnicos e certificadores para 

proferir treinamentos esta muito restrito. Por esse motivo, os treinamentos estão sendo realizados de forma 

remota sem a redução da sua qualidade. Solicitamos alterar o texto do edital para que os treinamentos e 

operação assistida (itens 6 e 7 da tabela) possam ser realizados também de forma remota.  Nossa solicitação 

será atendida? 

4. Tendo em vista a dificuldade de cotação junto aos fornecedores e parceiros, devido ao reduzido 

número de dias úteis entre a publicação do edital e a realização do pregão (4 dias úteis), solicito 

avaliar a possibilidade de prorrogar a realização deste certame afim de conseguirmos melhores 

condições técnicas e financeiras para o objeto licitado, trazendo para a PRODABEL uma melhor 

negociação. Nossa solicitação será atendida? 

 

 

 

 



Seguem as respostas: 

 

1. Não faz parte do objeto o fornecimento de link de dados; 

 

2. Não será atendida a solicitação; 

 

3. O treinamento, quando de sua realização, poderá ser ajustado para garantir segurança de 

instrutores e alunos diante do cenário de pandemia, sem prejuízo das entregas; 

 

        4. A solicitação não será atendida.  

 

 

 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2020. 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara 


