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São Paulo, 12 de agosto de 2014 

Pedido de Esclarecimentos 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/CBAt/2014 

PROCESSO Nº 007/2014 

OBJETO: Prestação de serviços profissionais de informática – Gestão de TI 

 

LIBRAM 

 

A/C Clara 

 

Prezada Senhora, 

 

Em primeiro plano, a interessada não observou o prazo assinalado no preâmbulo do edital 

“Informações adicionais e esclarecimentos de dúvidas quanto à interpretação deste Edital poderão ser 

obtidas exclusivamente por e-mail encaminhado para José Catelani, e-mail: 

josecatelani.projetos@cbat.org.br, em dias de expediente normal da CBAt, das 09h00 às 17h00, até 2 

(dois) dias úteis antes da data prevista para abertura do Pregão.” 
 

 

Com relação às dúvidas trazidas à colação por Vossa Senhoria, permitimo-nos dizer:  

  

“1. Qual o modelo e fabricante dos servidores? 

2. Os servidores ainda encontram-se em garantia do fabricante? 

3. Qual o fabricante predominante dos terminais? Os terminais ainda encontram-se em garantia? 

4. Com relação ao ANEXO I – item 2 .ESPECIFICAÇÕES – letra “d”, “Rede Local”, em que consiste o 

serviço de “instalação de cabeamento estruturado”? O que ele abrange? 

5. Quais são os modelos dos roteadores e switches?” 

 

R. No tocante aos esclarecimentos solicitados nos itens 01 a 05, não houve tempo hábil para resposta.  

 

6.  Com relação à cláusula c.1.3 do edital que diz: "Comprovar, através de registro de contrato de trabalho 

e/ou outros documentos (CTPS, ficha funcional, contrato de prestação de serviços) de possuir em seu quadro 

permanente de empregados ou sócios, profissional de nível superior da área de informativa".  

Esta comprovação poderá ser feita através de apresentação de um contrato com um prestador de serviços? 

 

R. Não, a comprovação poderá ser efetivada mediante a apresentação de um contrato de trabalho do 

profissional firmado com a empresa licitante.  

 

  

É o que nos foi possível proferir, haja vista o tempo exíguo. 

 

Atenciosamente, 
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