CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais
Comissão Permanente de Licitação

Esclarecimento n.º 01
Pregão 13/2018

Pedido de esclarecimento:
A empresa Vivo S/A, situada à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Cidade
das Monções. São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/000162, solicitou os seguintes esclarecimentos acerca do instrumento convocatório do
Pregão 13/2018, por correio eletrônico:
• Sobre os itens 1.1.10 e 1.1.11 do Anexo I – Termo de Referência:
“1.1.10 O link dedicado deverá ser fornecido por meio físico (fibra óptica).
1.1.11 Suporte a VPN;
Entendemos que como se trata de um link dedicado para conexão à Internet, a forma
utilização da banda de acesso e infraestrutura para estabelecer conexões do tipo
VPN ficam a cargo da CONTRATANTE. Estamos corretos?”

Resposta: O entendimento está correto. O suporte de VPN se refere a
possibilidade da Câmara Municipal utilizar-se da tecnologia VPN, sem
restrições.
• Sobre o item 1.1.13 do Anexo I – Termo de Referência:
“1.1.13 A empresa contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com
técnicos da Câmara Municipal de Pouso Alegre, os parâmetros do roteador ou outros
equipamentos que se fizerem necessários para a interligação do objeto deste Edital;
Entendemos que a CONTRATADA será a única responsável por configurar e gerenciar o
roteador, permitindo que os técnicos da CONTRATANTE informem as configurações
necessárias. Estamos corretos?”

Resposta: O entendimento está correto. A contratada deverá, quando
solicitada, informar os parâmetros de configuração aos técnicos da Câmara
Municipal.
• Sobre o item 1.1.14 do Anexo I – Termo de Referência:
“1.1.14 O prazo de ativação será de 15 dias corridos após a assinatura do contrato.
O prazo médio de mercado é de, pelo menos, 30 dias úteis. Podemos solicitar ampliação do
prazo?”
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Resposta: O edital será modificado, com a ampliação do prazo de ativação
para 30 (trinta dias) e nova publicação do edital, com reabertura de prazo,
conforme será publicado no site da Câmara Municipal.

Pouso Alegre, 16 de maio de 2018.

Fátima A. Belani
Pregoeira
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