ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO Nº 084/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL
PROCESSO N.º: 00249.11.07.611.2020
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em atender as necessidades dos
órgãos e entidades pertencentes a administração Direta e Indireta do Município de Camaçari, para eventual
prestação dos serviços abaixo discriminados: Lote 01 (Voz Digital); Lote 02 (Voz e Dados); Lote 03
(Tecnologia da Informação e comunicação com transmissão de dados - Redundância); Lote 04
(Tecnologia da Informação e comunicação com transmissão de dados - Principal); Lote 05 (Tecnologia
da Informação com infraestrutura e sistema).

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em
referência, informamos;
QUESTIONAMENTO 1:

(...)
Referente ao Item VII do Edital:
VII - LOCAIS DE EXECUÇÃO E DOS SERVIÇOS:
Os serviços serão executados na sede da Contratante (CENTRO ADMINISTRATIVO), bem como
nas dependências das demais unidades municipais, inclusive prédios escolares, postos de
saúde, em qualquer endereço e distrito do Município. O Anexo II deste Termo de
Referência, apresenta Relação de endereços dos setores, unidades, órgãos e entidades vinculadas
a PMC. Poderá́ haver a inclusão/exclusão de endereços constantes na relação, mantendo-se,
entretanto, os limites da extensão territorial municipal;
Inicialmente os serviços serão executados conforme PLANTA ATUAL DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
E COMUNICAÇÃO DE DADOS (Anexo III deste Termo de Referência). Posteriormente os serviços
serão ampliados e modernizados, de acordo com a recomendação dos responsáveis pela área de
tecnologia da Administração Municipal.
Pedido de esclarecimento 1: A relação dos endereços dos setores e filiais bem como a planta atual
de serviços de telefonia e comunicação de dados citados nos anexos II e III referentes aos LOTES
03 e 04 não constam em seus documentos conforme disposto no arquivo publicado. Nosso
Entendimento está correto?
Pedido de esclarecimento 2: Sem a relação dos endereços dos setores e filiais bom como a planta
atual de serviços de telefonia e comunicação de dados instalados referentes aos LOTES 03 e 04,
as licitantes concorrentes não poderão realizar o correto e preciso orçamento dos custos
referentes as instalações de infraestrutura (roteadores e switches) bem como dos locais onde as
redes de fibras óticas serão lançadas. Nosso entendimento está correto?
(...)

RESPOSTA:
Em resposta ao questionamento apresentado, informamos fora disponibilizado no site licitações-e.com.br e
compras.camacari.ba.gov.br os anexos II e II do Termo de Referência do edital.
Nova data será marcada para realização da sessão.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Em, 16/06/2020.
Atenciosamente,
Aline Oliveira da Silva Almeida
Pregoeira da COMPEL

