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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL

Cuiabá 03 de Março de 2017

A
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Secretaria de Administração

Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO n° 04 / 2017.
Processo administrativo: N° 424128/2017

Prezados (as) Senhores (as):

A D.l COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Multifone). pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 00.551.775/0001-55, com sede na
Avenida Carmindo de Campos 856, Bairro Jardim Petrópolis, (065) 3618-
3944, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, por seu representante legal,
vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar,
consoante lhe faculta a legislação pertinente do sobredito Edital, o devido
ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado,
conforme adiante se especifica:

Questionamento 1:

Item: 5 do Termo de referencia onde se fala:

"Das Especificações dos produtos e quantidades;"

E que no descritivo do Item 2:

"Aparelho Telefónico IP Deve suportar alimentação via PoE IEEE 802.3af; Visor alfa
numérico para 16 caracteres; Deve possuir 12 teclas programáveis fixas com LED bicolor e
04 teclas de função variável (softkey). As configurações das teclas programáveis e softkeys
devemser centralizadas direto na central telefónica; Deve possuir no mínimo 2 portas
ethernet 10/100Mb; Deve possuir teclado alfanumérico e Viva-Voz full duplex; Teclas para
monitoração de ramais; Função Conferência; Deve ser entregue acompanhado de manual
de instruções em português; Plugue para fone de ouvido; Totalmente compatível com a
central PABX NEC SV8IOO; Garantia mínima de 12 (doze) meses."



Assim questionamos a respeito do preço estimado para o aparelho, preço
esse que esta muito inferior ao de mercado, quais os fundamentos foram usados
para chegar a tal preço? Foram realizadas 3 cotações para chegar ao preço
estimado? Pois conforme característica técnicas apresentada, não existem
aparelhos IP compatível com a central PABX SV8100 com esse preço estimado.

Questionamento 2:

Na descrição do item fala-se em: "Deve suportar alimentação via PoE IEEE
802.3aff Alimentação essa através do cabo de rede, O aparelho também funciona
através de outra fonte de alimentação, Será necessário a inclusão dessa fonte
junto ao aparelho?

Questionamento 3:

Aparelhos IP funcionam através de licenças temporárias ou permanentes
sem limite de validade, a prefeitura de Várzea grande já possui essas licenças?

Por fim, reputando os esclarecimentos solicitado como de substancial
mister para o correio desenvolvimento do certame, rogamos, seja o mesmo
prestado dentro do prazo previsto, à contar do seu recebimento.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

ampara dos Santos
inistrativo
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