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Esclarecimento 09/12/2019 14:36:52
 
1 - No edital e Termo de Referencia, contem as seguintes informações e exigências de habilitação: a. Atestado de vistoria,
conforme modelo dos Anexos VII, deste Edital 4. VISTORIA 4.1 A vistoria prévia das instalações e/ou equipamentos da
ESMPU é facultada ao licitante.... Como podemos notar, existe uma divergência na informação nas informações. Dessa
forma, entendemos que a vistoria não é obrigatória, sendo facultada ao licitante interessado em participar do certame. Caso
o mesmo opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL
conforme ANEXO VII. Nosso entendimento está correto? 2 – DO LICENCIAMENTO, é solicitado Será exigida a comprovação
técnica do fabricante referente as licenças necessárias para o devido e completo funcionamento da solução, conforme
especificada no termo. Poderiam esclarecer sobre esse tema? E se é necessário a apresentação de algum documento na
fase da sessão pública ou do contrato.

Fechar
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Resposta 09/12/2019 14:36:52
 
Seguem as respostas: 1. Entendimento CORRETO da empresa 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM
quanto à vistoria técnica. 2. A comprovação técnica do fabricante referente as licenças será exigida no recebimento
definitivo da solução contratada.

Fechar



Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: Enc.: Solicitação de 
Esclarecimentos 3CORP - ESMPU PE 21/2019 

Prezada Pregoeira,

Seguem as respostas:

1. Entendimento CORRETO da empresa 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM 
quanto à vistoria técnica.

2. A comprovação técnica do fabricante referente as licenças será exigida no recebimento definitivo da 
solução contratada.

Att,

Douglas Rafael de C. Aguiar
Analista do MPU - Suporte Técnico e Infraestrutura 
NUREDES/STI/ESMPU
(61) 3313-5229

>>> Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU 06/12/2019 16:22 >>>

Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> Layane Oliveira Basse <layane.basse@3corp.com.br> 06/12/2019 15:54 >>>

Prezados Senhores,

A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.238.297/0001-89, situada à Av. Doutor Tácito Vianna Rodrigues, 300, Galpão “C” e “D”, Bairro Paraíso, 
Resende /RJ – CEP. 27.536-025, interessada em participar do processo licitatório em epígrafe, vem 
tempestivamente, solicitar os esclarecimentos para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019, conforme abaixo

1 - No edital e Termo de Referencia, contem as seguintes informações e exigências de habilitação:

De: Douglas Rafael de Castro Aguiar
Para: Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU;  Moisés Jacobino de Morais...
Data: 09/12/2019 10:15
Assunto: Re: Enc.: Solicitação de Esclarecimentos 3CORP - ESMPU PE 21/2019
CC: Ivo Edgar Moreira Ferreira;  Moisés Jacobino de Morais
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a. Atestado de vistoria, conforme modelo dos Anexos VII, deste Edital

4. VISTORIA
4.1 A vistoria prévia das instalações e/ou equipamentos da ESMPU é facultada ao licitante....

Como podemos notar, existe uma divergência na informação nas informações. Dessa forma, entendemos 
que a vistoria não é obrigatória, sendo facultada ao licitante interessado em participar do certame. Caso o 
mesmo opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
CONDIÇÕES DO LOCAL conforme ANEXO VII. Nosso entendimento está correto?

2 – DO LICENCIAMENTO, é solicitado
Será exigida a comprovação técnica do fabricante referente as licenças necessárias para o devido e 
completo funcionamento da solução, conforme especificada no termo.

Poderiam esclarecer sobre esse tema? E se é necessário a apresentação de algum documento na fase da 
sessão pública ou do contrato.

Atenciosamente, 
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