
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PRWEGÃO ELETRONICO 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-004.320/21-09 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 10 de fevereiro de 2021 16:01
Para: Energywork - Vendas <vendas@energywork.com.br>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 01/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, assistência técnica e monitoramento remoto de Fontes de Alimentação Ininterrupta
– NOBREAKS – da BHTRANS, incluindo fornecimento de peças. 

Prezado Sr. Luan de Souza Araújo, boa tarde! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados: 

PERGUNTA 1: "Outro ponto é sobre o software que será fornecido pela BHTRANS de monitoramento, e
para o qual pedem que a contratada diariamente verifique e posicione por e-mail à Contratante. Esse
software já é utilizado pela BHTRANS?" 

RESPOSTA 1: Sim, esse software já é utilizado pela BHTRANS. 

PERGUNTA 2: "ele esta ligado a cada nobreak instalado nas estações?" 

RESPOSTA 2: Sim, ele está ligado a cada nobreak instalado nas estações.

PERGUNTA 3: "Qual a referência desse software?' 

PERGUNTA 3: A referência do software é: SNMPView 5.8 da MEGATEC (http://www.icamview.
com/pub/pub/netagent%20utility/SNMPView%20v5.8.rar) 

PERGUNTA 4: "Que requisitos necessita que a contratada tenha de computadores e que configuração
para que funcione corretamente?" 

PERGUNTA 4: Os requisitos necessários são: Computador operacional com requisitos mínimos do
Microsoft Windows 7 (64 bits) conectado a banda larga 10 MB. 

Quanto à execução do serviço, ressaltamos que ele deverá ser executado diretamente pela Contratada,
excetuada a hipótese de subcontratação prevista no item 11 do Termo de Referência - Anexo I. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em qua., 10 de fev. de 2021 às 15:03, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu: 

http://www.icamview.com/pub/pub/netagent%20utility/SNMPView%20v5.8.rar
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br


Prezados, 
 
Acusamos recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

 
 
 
Em qua., 10 de fev. de 2021 às 14:57, Energywork - Vendas <vendas@energywork.com.br> escreveu: 

 

A Energywork Comercio e serviços Eletro Eletrônicos Ltda, CNPJ nº 73.305.484/0001-50,
interessada em participar do certame vem solicitar esclarecimento conforme abaixo:

Prezados Senhores, 

Com intuito de participarmos do Pregão Eletrônico nº 01/2021, vimos perguntar:

A Energywork empresa estabelecida na cidade do Rio de Janeiro a  mais de 28 anos, no segmento de venda,
locação, manutenção e assistência técnica de nobreaks, estabilizadores e geradores, pretende participar do referido
Pegão, utilizando seu representante que esta fixado na cidade de Belo Horizonte.

A Energywork será a empresa responsável junto a CONTRATANTE, porem a execução dos serviços será por
representante já estabelecido na cidade de BH.

Outro ponto é sobre o software que será fornecido pela BHTRANS de monitoramento, e para
o qual pedem que a contratada diariamente verifique e posicione por e-mail à Contratante.

Esse software já é utilizado pela BHTRANS? ele esta ligado a cada nobreak instalado nas
estações? Qual a referência desse software? Que requisitos necessita que a contratada tenha
de computadores e que configuração para que funcione corretamente?

 

 

Aguardamos retorno.

 

 

Atenciosamente,

 

Luan de Souza Araújo

Departamento Comercial

Estrada dos Tres Rios, 1620-Freguesia- Jacarepagua- CEP- 22745-005-010-Rio de Janeiro-
RJ  
TEL: 0 XX 21 3392-8535/2425-7145/2425-0857 
E-mail:   vendas@energywork.com.br , energywork@energywork.com.br ,

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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assistenciatecnica@energywork.com.br 
Visite nosso site : www.energywork.com.br

P Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio ambiente.

 

 

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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