
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. 

EMPRESA: FIBERX DISTRUBIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

CNPJ 10.463.951/0001-50  

Solicito esclarecimento quanto ao item 12.16.do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº. 

024/2020, Processo Administrativo nº. 04.000.928.20.08, que trata do suporte in loco. 

Haja vista a inviabilidade operacional de manter um colaborador da empresa por 60 meses em Belo 

Horizonte, já que a empresa está sediada em Santa Catarina, e sabendo que grande parte de possíveis 

problemas que possam acontecer, podem ser resolvidos remotamente, solicitamos um esclarecimento sobre 

item. São eles: 

·         O prazo para manutenção do suporte é realmente de 60 meses? Ou os 4 meses referente ao item 08? 

·         É possível realizar a subcontratação deste item? 

RESPOSTA: 

O prazo para manutenção do suporte é realmente de 60 meses? Ou os 4 meses referente ao item 08? 
"2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

- garantia de 60 (sessenta) meses para os equipamentos e módulos. 

- garantia de 3 (três) meses para o serviço de instalação, implantação e configuração hands-on" 

 

O período de 3 (três) meses refere-se apenas aos serviços de instalação, implantação e configuração hands-

on. Para os equipamentos e módulos para perfeito funcionamento do sistema, o prazo é de 60 meses. 

 

"12.16. Prover assistência técnica capaz de atender em Belo Horizonte 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, disponibilizando in loco técnico capacitado para solucionar o problema relatado 

pela CONTRATANTE no momento da abertura do chamado, respeitando o prazo máximo para resposta e 

solução que será de 04 (quatro) horas;" 

 

 

É possível realizar a subcontratação deste item? 
 

"22.6 A subcontratação será permitida somente para o item 8, da Tabela 1 do objeto."  

 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2020. 

 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara 


