SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 136.390/2013
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013
INFORMAÇÃO PREGOEIRO N.º 004/2013

Informamos que foram requeridos os Pedidos de Esclarecimento abaixo, para o quais foram
emitidos os esclarecimentos que seguem:
- “(...) Como podemos saber em qual item do edital consta o valor inicial para participação na
licitação. Pois não consegui encontrar este valor de referencia. (...)” ; “(...) Caros, poderiam
informar o valor referência deste edital? (...).”
R: Conforme item 10.1.1. do Edital:
"10.1.1. Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012 - Plenário, a
disponibilização às Licitantes das informações afetas ao(s) preço(s) estimado(s) dar-se-á apenas após a
fase de lances."
- “(...) Não conseguimos visualizar, as PA´s e supervisores serão softphone, é isso? (...).”
R: Segue esclarecimento emitido pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência
respectivo: A Central Telefônica deverá suportar, conforme item 5.3.1.3.1 do Termo de Referência, a
tecnologia softfone. As PA`s e supervisores devem cumprir as exigências do item 5.11 do Termo de
Referência.
- "(...) 5.13.GARANTIA: 5.13.1.A Contratada deverá ofertar garantia plena com vigência mínima
de 12 (doze) meses para todo o sistema (equipamentos, obras e serviços) objeto deste Termo, a qual
deverá incluir a prestação dos serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva,
incluindo a prestação dos serviços e o fornecimento de peças e/ou novos equipamentos, a expensas
da Contratada), contados da data do recebimento definitivo do objeto do Contrato." Entendemos
que devemos ofertar garantia mínima de 12 meses para todo o equipamento ofertado, está correto
nosso entendimento? (...).”
R: Deverá ser ofertada garantia plena mínima de 12 meses para todo o objeto licitado, contados da data do
recebimento definitivo do objeto do Contrato.
- “(...) Referente ao item 11.1 abaixo: 11. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA "11.1. O prazo de
vigência do Contrato será de, no mínimo, 16 (dezesseis) meses, contados da data da sua assinatura."
Favor esclarecer a que contrato se refere a vigência de 16 (dezesseis) meses mencionada neste item.
(...).”
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R: A vigência mínima de 16 meses refere-se ao contrato a ser assinado entre o CREA-SC e a licitante
vencedora, contados da data da sua assinatura. Tal prazo leva em consideração o prazo de entrega,
instalação e de recebimento do objeto, bem como da garantia ofertada pela licitante vencedora.
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- “(...) ITEM 5.7.1.5. Código de autorização – permitir ao usuário utilizar qualquer ramal do
sistema, mesmo que este esteja bloqueado, utilizando seu código pessoal (conta e senha), o qual
poderá ser constituído de no mínimo 02 (dois) e no máximo 16 (dezesseis) dígitos. Com base no texto
acima, entendemos que o sistema de telefonia que oferecer um código pessoal de até 07(sete) dígitos
atenderá ao solicitado. Está correto nosso entendimento? (...).”
R: Segue esclarecimento emitido pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência
respectivo: O código pessoal (conta e senha) poderá ter de 02 (dois) a 16 (dezesseis) dígitos, inclusive.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2013.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
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