
PROCESSO PRO

SESSÃO DE ABERTURA: 

 
Em resposta aos Pedidos de Esclarecimento
 
PERGUNTA 1 – Possibilidade de Consórcio entre empresas do mesmo grupo?
 
RESPOSTA 1 – Não. 
 
PERGUNTA 2 – Vide a escassez de IPs em IPv4 no mercado brasileiro questionamos 
possibilidade de fornecimento do bloco de 256 ips descontinuamente, isto é, vários blocos de 8 ips fora 
da sequência? Nossa solicitação será atendida?
 
RESPOSTA 2 – Sim. A solicitação será atendida, desde que sejam fornecidos 256 endereços públicos. 
Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 
6 endereços restantes. 
 
PERGUNTA 3 – Pelo mesmo motivo do 
destes ips no formato IPv6? Nossa solicitação será atendida?
 
RESPOSTA 3 - A solicitação não será atendida. Os endereços
formato utilizado pelo Sistema Indústria.
 
PERGUNTA 4 – Devido aos constantes atrasos na entrega de equipamentos por parte da aduana 
brasileira , solicitamos à CNI a possibilidade de dilação do prazo de instalação de 30 para de 30 para 60 
dias? Nossa solicitação será atendida?
 
RESPOSTA 4 - Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 
a realidade e a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado nã
complexidade”, fazendo parte da oferta
e sendo usado por milhares de empresas.
 
PERGUNTA 5 – Não é necessária a presença física do representante para assinatura do c
 
RESPOSTA 5 – Sim. O entendimento
 
PERGUNTA 6 – Gostaria de saber se podemos prestar a 
Caixa Econômica Federal? 
 
RESPOSTA 6 - A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do 
contrato, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, 
optando por uma das seguintes modalidades, a qual deve constar n
  
a) Caução em dinheiro. 
b) Fiança bancária. 
c) Seguro garantia. 
 
PERGUNTA 7 – Há possibilidade de dilação do prazo para execução dos serviços de 30 para 60 dias,
contados a partir da assinatura do contrato?
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

de Esclarecimentos, a nós formulados, informamos: 

Possibilidade de Consórcio entre empresas do mesmo grupo? 

Vide a escassez de IPs em IPv4 no mercado brasileiro questionamos 
possibilidade de fornecimento do bloco de 256 ips descontinuamente, isto é, vários blocos de 8 ips fora 

Nossa solicitação será atendida? 

Sim. A solicitação será atendida, desde que sejam fornecidos 256 endereços públicos. 
Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 

Pelo mesmo motivo do questionamento 2, a escassez de IPs, é possível o fornecimento 
Nossa solicitação será atendida? 

A solicitação não será atendida. Os endereços IP deverão ser no formato IPv4, pois é o 
Indústria. 

Devido aos constantes atrasos na entrega de equipamentos por parte da aduana 
brasileira , solicitamos à CNI a possibilidade de dilação do prazo de instalação de 30 para de 30 para 60 

Nossa solicitação será atendida? 

Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 
a realidade e a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e 
complexidade”, fazendo parte da oferta-padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país 
e sendo usado por milhares de empresas. 

Não é necessária a presença física do representante para assinatura do c

entendimento está correto. 

Gostaria de saber se podemos prestar a garantia na modalidade depósito caução na 

A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do 
contrato, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, 
optando por uma das seguintes modalidades, a qual deve constar na Proposta de Preço:

Há possibilidade de dilação do prazo para execução dos serviços de 30 para 60 dias,
contados a partir da assinatura do contrato? 

Vide a escassez de IPs em IPv4 no mercado brasileiro questionamos à CNI a 
possibilidade de fornecimento do bloco de 256 ips descontinuamente, isto é, vários blocos de 8 ips fora 

Sim. A solicitação será atendida, desde que sejam fornecidos 256 endereços públicos. 
Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 

questionamento 2, a escassez de IPs, é possível o fornecimento 

IP deverão ser no formato IPv4, pois é o 

Devido aos constantes atrasos na entrega de equipamentos por parte da aduana 
brasileira , solicitamos à CNI a possibilidade de dilação do prazo de instalação de 30 para de 30 para 60 

Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 

o é “de alta especificidade e 
padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país 

Não é necessária a presença física do representante para assinatura do contrato? 

garantia na modalidade depósito caução na 

A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do 
contrato, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, 

a Proposta de Preço: 

Há possibilidade de dilação do prazo para execução dos serviços de 30 para 60 dias, 



 
RESPOSTA 7 - Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 
a realidade e a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta esp
complexidade”, fazendo parte da oferta
e sendo usado por milhares de empresas.
 
PERGUNTA 8 – As empresas de t
técnico, instalação e manutenção dos equipamentos
contratado, mas não realiza obra civil no ambiente do cliente, sendo de responsabilidade do cliente as 
obras civis necessárias para a acomodação dos equipamentos. Nos
 
RESPOSTA 8 – O entendimento não está correto.
obra civil no ambiente do cliente, é de responsabilidade da C
realizada pela Licitante, exigida no item 14.2., tem como objetivo identificar eventuais dificuldades que 
podem impactar nos custos de instalação, que deverão ser contemplados no valor mensal dos serviços.
 
PERGUNTA 9 - Conforme item: 

6.5. No entanto, mesmo que haja conectividade, o serviço não será considerado disponível caso 
os tempos de carregamento da página inicial dos serviços de busca do Google, Yahoo e MS 
BING sejam, todos, superiores a 20 segundos.

 
Consideramos que a métrica de carregamento de conteúdo WEB, dos domínios destacados, com período 
superior a 20 segundos não é uma forma de avaliação adequada da disponibilidade dos serviços 
prestados à Contratante já que o período de carregamento de tais c
influenciados por diversos outros fatores, inerentes as configurações de LAN, aos  quais a Contratada 
não possui controle. Desta forma solicitamos que este item seja retirado.
 
RESPOSTA 9 – Solicitação negada. As regras de
licitações similares (SMP, STFC, Redes MPLS, Acesso à Internet, dentre outras), que obtiveram alta 
competição e que resultaram em tarifas agressivas. Consideramos, portanto, que essas regras já foram 
validadas pelo mercado, e não cabe revisão conforme proposto pela Licitante.
 
PERGUNTA 10 – O Contratado deverá forn
exclusivo dos Contratantes. 
A quantidade de IPs fixos solicitados é excessiva sendo 
justificar a contratada os motivos para tamanha demanda de IPs, além disso, a Contratante precisará ser 
cadastrada no órgão Registro.br, que é o responsável pó disponibilizar os blocos de endereços IP. Sem o 
cadastro no órgão não será possível liberar novas faixas. Nosso entendimento está Correto?
 
RESPOSTA 10 – O entendimento está incorreto. Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 
endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 6 endereços 
 
PERGUNTA 11 – Qual é o valor de referência para esta licitação?
 
RESPOSTA 11 – R$ 420.000,00
 
PERGUNTA 12 – Conforme item:

A) O texto do subitem 5.1.1 do subitem 5.1 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, descreve:
“5.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato, para disponibilizar o objeto desta contratação para pleno uso das CONTRATANTES
 

 

negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 
a realidade e a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta esp
complexidade”, fazendo parte da oferta-padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país 
e sendo usado por milhares de empresas. 

As empresas de telecomunicação realizam serviços de Telecom 
stalação e manutenção dos equipamentos requeridos para o correto funcionamento do serviço 

contratado, mas não realiza obra civil no ambiente do cliente, sendo de responsabilidade do cliente as 
obras civis necessárias para a acomodação dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

O entendimento não está correto. A responsabilidade de toda a infraestrutura, inclusive a 
obra civil no ambiente do cliente, é de responsabilidade da Contratada. Vale ressaltar que a vistoria 
realizada pela Licitante, exigida no item 14.2., tem como objetivo identificar eventuais dificuldades que 
podem impactar nos custos de instalação, que deverão ser contemplados no valor mensal dos serviços.

 
6.5. No entanto, mesmo que haja conectividade, o serviço não será considerado disponível caso 
os tempos de carregamento da página inicial dos serviços de busca do Google, Yahoo e MS 
BING sejam, todos, superiores a 20 segundos. 

Consideramos que a métrica de carregamento de conteúdo WEB, dos domínios destacados, com período 
superior a 20 segundos não é uma forma de avaliação adequada da disponibilidade dos serviços 
prestados à Contratante já que o período de carregamento de tais conteúdos via HTTP/HTTPs podem ser 

diversos outros fatores, inerentes as configurações de LAN, aos  quais a Contratada 
Desta forma solicitamos que este item seja retirado. 

Solicitação negada. As regras descritas no Edital e seus anexos já foram aplicadas em 
licitações similares (SMP, STFC, Redes MPLS, Acesso à Internet, dentre outras), que obtiveram alta 
competição e que resultaram em tarifas agressivas. Consideramos, portanto, que essas regras já foram 
lidadas pelo mercado, e não cabe revisão conforme proposto pela Licitante. 

Contratado deverá fornecer um bloco de 256 endereços IP públicos para uso 

A quantidade de IPs fixos solicitados é excessiva sendo importante, caso realmente haja necessidade, 
justificar a contratada os motivos para tamanha demanda de IPs, além disso, a Contratante precisará ser 
cadastrada no órgão Registro.br, que é o responsável pó disponibilizar os blocos de endereços IP. Sem o 

astro no órgão não será possível liberar novas faixas. Nosso entendimento está Correto?

O entendimento está incorreto. Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 
endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 6 endereços restantes. 

Qual é o valor de referência para esta licitação? 

R$ 420.000,00, sendo R$ 210.000,00 para cada objeto. 

Conforme item: 
A) O texto do subitem 5.1.1 do subitem 5.1  do item 5 – REQUISITOS OPERACIONAIS, do 

TERMO DE REFERÊNCIA, descreve: 
5.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato, para disponibilizar o objeto desta contratação para pleno uso das CONTRATANTES

negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 
a realidade e a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e 

padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país 

elecomunicação realizam serviços de Telecom provendo suporte 
requeridos para o correto funcionamento do serviço 

contratado, mas não realiza obra civil no ambiente do cliente, sendo de responsabilidade do cliente as 
so entendimento está correto? 

A responsabilidade de toda a infraestrutura, inclusive a 
Vale ressaltar que a vistoria 

realizada pela Licitante, exigida no item 14.2., tem como objetivo identificar eventuais dificuldades que 
podem impactar nos custos de instalação, que deverão ser contemplados no valor mensal dos serviços. 

6.5. No entanto, mesmo que haja conectividade, o serviço não será considerado disponível caso 
os tempos de carregamento da página inicial dos serviços de busca do Google, Yahoo e MS 

Consideramos que a métrica de carregamento de conteúdo WEB, dos domínios destacados, com período 
superior a 20 segundos não é uma forma de avaliação adequada da disponibilidade dos serviços 

onteúdos via HTTP/HTTPs podem ser 
diversos outros fatores, inerentes as configurações de LAN, aos  quais a Contratada 

scritas no Edital e seus anexos já foram aplicadas em 
licitações similares (SMP, STFC, Redes MPLS, Acesso à Internet, dentre outras), que obtiveram alta 
competição e que resultaram em tarifas agressivas. Consideramos, portanto, que essas regras já foram 

ecer um bloco de 256 endereços IP públicos para uso 

importante, caso realmente haja necessidade, 
justificar a contratada os motivos para tamanha demanda de IPs, além disso, a Contratante precisará ser 
cadastrada no órgão Registro.br, que é o responsável pó disponibilizar os blocos de endereços IP. Sem o 

astro no órgão não será possível liberar novas faixas. Nosso entendimento está Correto? 

O entendimento está incorreto. Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 

OPERACIONAIS, do 

5.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato, para disponibilizar o objeto desta contratação para pleno uso das CONTRATANTES” 



Entendemos que para garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo com os 
níveis de qualidade exigidos, torna
expandido. Esclarecemos que este serviço abrange a importação e instalação
capacitação da rede e para atender às taxas do circuito a ser instalado. 
Com isso solicitamos que seja alterado o prazo de ativação para 45 (quarenta e cinco) dias, salientando 
que a efetiva ativação poderá eventualmente ocorrer ante
Nossa solicitação será acatada? 
 
RESPOSTA 12 -  Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo as
a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e complexidade”, 
fazendo parte da oferta-padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país e 
milhares de empresas. 
 
PERGUNTA 13 – Conforme item:
 

B) O texto do subitem 6.1.2 do subitem 6.1 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, descreve:
“6.1.2 Resposta das contestações de Fiscais/Fatura de Serviço enca
CONTRATANTES: 5 dias úteis, contados à partir da formalização da contestação

 
Solicitamos que o prazo para a resposta das contestações sejam de até 20 dias, salientando que a 
efetiva resposta poderá eventualmente ocorrer antes deste prazo.
Nossa solicitação será acatada? 
 
RESPOSTA 13 -  Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 
a realidade e a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e 
complexidade”, fazendo parte da oferta
 
PERGUNTA 14 – Conforme item:

C) O texto do subitem 6.1.3 do subitem 6.1 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, descreve:
“6.1.3 Restabelecimento dos serviços bloqueados indevidamente por motivos administrativos: 15 
minutos corridos, contados à partir da abertura do chamado

 
Solicitamos que o prazo para o restabelecimento dos serviços bloqueados indevidamente por motivos 
administrativos sejam de até 24 horas, salientando o prazo poderá ocorrer antes deste prazo.
Nossa solicitação será acatada? 
 
RESPOSTA 14 -  Solicitação negada. As regras descritas n
às necessidades dos Contratantes e, especialmente, primar pela qualidade e efetividade dos serviços 
prestados. 
 
PERGUNTA 15 – Conforme item:
 

D) Sobre a planilha do ANEXO III _ PROPOSTA DE PREÇOS (modelo):
 
Entendemos que cada licitante poderá apresentar uma única planilha com a proposta de preços, com 
preenchimento para os itens 1 e 2 em função da competição, mas no entanto poderá somente vencer um 
dos itens. Nosso entendimento está correto?
 
RESPOSTA 15 -  Sim. O entendimento está correto. 
 

 

garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo com os 
níveis de qualidade exigidos, torna-se necessário que o prazo de ativação especificado no edital seja 

Esclarecemos que este serviço abrange a importação e instalação de equipamentos para 
capacitação da rede e para atender às taxas do circuito a ser instalado.  
Com isso solicitamos que seja alterado o prazo de ativação para 45 (quarenta e cinco) dias, salientando 
que a efetiva ativação poderá eventualmente ocorrer antes deste prazo.  

 

Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
as necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre a realidade e 

a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e complexidade”, 
padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país e 

Conforme item: 

B) O texto do subitem 6.1.2 do subitem 6.1  do item 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO, do 
TERMO DE REFERÊNCIA, descreve: 

6.1.2 Resposta das contestações de Fiscais/Fatura de Serviço enca
CONTRATANTES: 5 dias úteis, contados à partir da formalização da contestação

Solicitamos que o prazo para a resposta das contestações sejam de até 20 dias, salientando que a 
efetiva resposta poderá eventualmente ocorrer antes deste prazo. 

 

Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 

dade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e 
complexidade”, fazendo parte da oferta-padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país.

Conforme item: 
C) O texto do subitem 6.1.3 do subitem 6.1  do item 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO, do 

TERMO DE REFERÊNCIA, descreve: 
6.1.3 Restabelecimento dos serviços bloqueados indevidamente por motivos administrativos: 15 
minutos corridos, contados à partir da abertura do chamado;” 

para o restabelecimento dos serviços bloqueados indevidamente por motivos 
administrativos sejam de até 24 horas, salientando o prazo poderá ocorrer antes deste prazo.

 

Solicitação negada. As regras descritas no Edital e seus anexos são para atendimento 
às necessidades dos Contratantes e, especialmente, primar pela qualidade e efetividade dos serviços 

Conforme item: 

D) Sobre a planilha do ANEXO III _ PROPOSTA DE PREÇOS (modelo): 

Entendemos que cada licitante poderá apresentar uma única planilha com a proposta de preços, com 
preenchimento para os itens 1 e 2 em função da competição, mas no entanto poderá somente vencer um 

Nosso entendimento está correto? 

entendimento está correto.  

garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo com os 
se necessário que o prazo de ativação especificado no edital seja 

de equipamentos para 

Com isso solicitamos que seja alterado o prazo de ativação para 45 (quarenta e cinco) dias, salientando 

Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre a realidade e 

a razoabilidade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e complexidade”, 
padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país e usado por 

do item 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO, do 

6.1.2 Resposta das contestações de Fiscais/Fatura de Serviço encaminhadas pelas 
CONTRATANTES: 5 dias úteis, contados à partir da formalização da contestação;” 

Solicitamos que o prazo para a resposta das contestações sejam de até 20 dias, salientando que a 

Solicitação negada. Os interessados devem observar os prazos definidos no Edital e 
seus anexos, fixados segundo os interesses e necessidades dos Contratantes, mas respeitando sempre 

dade. O serviço que está sendo contratado não é “de alta especificidade e 
padrão das principais Operadoras de Telecomunicações do país. 

6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO, do 

6.1.3 Restabelecimento dos serviços bloqueados indevidamente por motivos administrativos: 15 

para o restabelecimento dos serviços bloqueados indevidamente por motivos 
administrativos sejam de até 24 horas, salientando o prazo poderá ocorrer antes deste prazo. 

são para atendimento 
às necessidades dos Contratantes e, especialmente, primar pela qualidade e efetividade dos serviços 

Entendemos que cada licitante poderá apresentar uma única planilha com a proposta de preços, com 
preenchimento para os itens 1 e 2 em função da competição, mas no entanto poderá somente vencer um 



PERGUNTA 16 – Conforme item:
 

F) Sobre multas e juros:
O edital em epígrafe não estabeleceu a incidência de multas e atualização financeira do valor devido, em 
caso de atraso no pagamento. Logo, de modo a viabilizar uma aplicação proporcional das penalidades, 
requeremos a aplicação do disposto no art. 40, XIV,
decorrentes do atraso no pagamento pela Administração Pública, juros, bem como, atualização 
financeira.  
Sendo assim de forma a compatibilizar o edital com o disposto na legislação e na jurisprudência 
licitações e adequar a contratação às práticas contratuais usuais, entendemos que seja necessário a 
inclusão no referido edital de previsão de cobrança dos encargos moratórios, qual sejam: 2% de multa, 
juros moratórios de 1% ao mês pro rata di
responsabilidade da Contratante pelo não pagamento das faturas.
 
RESPOSTA 16 – Entendimento equivocado. Inicialmente cabe anotar que, conforme preâmbulo do 
Edital, a licitação é regida pelos regulamentos de licitações e contratos do SESI e do SENAI
8.666/93 não se aplica aos Contratantes, 
 
As previsões sobre atraso no pagamento 
explicitada nas minutas de contrato
Cláusula Sexta das Condições Gerais da Contratação
 
PERGUNTA 17 – Conforme item:
 

G) O texto do subitem 9.1 do item 9. DO PAGAMENTO, descreve:
“9.1 O pagamento dar
serviços, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, 
caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de 
recebimento pela área solicitante com 10 (dez) dias de antecedência.

 
Solicitamos que o pagamento possa ser realizado através do código de barras contido na fatura ou 
através de Ordem Bancária de Fatura (O.B.D. ou O.B. tipo 59), via sistemas SIAFI ou SIAFEM, onde as 
compensações de pagamento ocorrem automaticamente. Esses dois pr
corretamente às leis governamentais orçamentárias e de execução financeira à fornecedores, criadas 
para suprir as necessidades dos órgãos estaduais, federais e municipais.
acatada? 
 
RESPOSTA 17 – Não. A empresa deverá emitir Notas Fiscais. Os Contratantes não integram os órgãos 
governamentais, e tampouco dispõem dos sistemas SIAFI e SIAFEM.
 
PERGUNTA 18 – Conforme item do Termo de Referência:

4.3 - O CONTRATADO deverá fornecer um bloco de 256 endereços IP
exclusivo dos CONTRATANTES

Entendemos que os IPs poderão ser entregues nos protocolos IPv6 visto a escassez de IPv4, estamos 
corretos em nosso entendimento?
 
RESPOSTA 18 - A solicitação não será atendida. Vale ressaltar que atualmente 
endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 6 endereços restantes.
Os endereços IP deverão ser no formato IPv4, pois é o formato utilizado pelo Sistema Indústria.
 
Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edi

 

Conforme item: 

F) Sobre multas e juros: 
O edital em epígrafe não estabeleceu a incidência de multas e atualização financeira do valor devido, em 
caso de atraso no pagamento. Logo, de modo a viabilizar uma aplicação proporcional das penalidades, 
requeremos a aplicação do disposto no art. 40, XIV, alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes à multa 
decorrentes do atraso no pagamento pela Administração Pública, juros, bem como, atualização 

Sendo assim de forma a compatibilizar o edital com o disposto na legislação e na jurisprudência 
licitações e adequar a contratação às práticas contratuais usuais, entendemos que seja necessário a 
inclusão no referido edital de previsão de cobrança dos encargos moratórios, qual sejam: 2% de multa, 
juros moratórios de 1% ao mês pro rata dia até a data da efetiva quitação do débito, nas hipóteses de 
responsabilidade da Contratante pelo não pagamento das faturas. Nossa solicitação será acatada?

Entendimento equivocado. Inicialmente cabe anotar que, conforme preâmbulo do 
licitação é regida pelos regulamentos de licitações e contratos do SESI e do SENAI

ontratantes, nem mesmo de forma subsidiária. 

atraso no pagamento das Notas Fiscais, por culpa dos CONTRATANTES, 
explicitada nas minutas de contrato, às quais, sugerimos uma leitura atenta, mais especificamente, 

Condições Gerais da Contratação. 

Conforme item: 

G) O texto do subitem 9.1 do item 9. DO PAGAMENTO, descreve: 
9.1 O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação d
serviços, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, 
caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de 
recebimento pela área solicitante com 10 (dez) dias de antecedência.” 

itamos que o pagamento possa ser realizado através do código de barras contido na fatura ou 
através de Ordem Bancária de Fatura (O.B.D. ou O.B. tipo 59), via sistemas SIAFI ou SIAFEM, onde as 
compensações de pagamento ocorrem automaticamente. Esses dois processos se enquadram 
corretamente às leis governamentais orçamentárias e de execução financeira à fornecedores, criadas 

necessidades dos órgãos estaduais, federais e municipais. Nossa solicitação será 

empresa deverá emitir Notas Fiscais. Os Contratantes não integram os órgãos 
governamentais, e tampouco dispõem dos sistemas SIAFI e SIAFEM. 

Conforme item do Termo de Referência: 
O CONTRATADO deverá fornecer um bloco de 256 endereços IP 

exclusivo dos CONTRATANTES; 
Entendemos que os IPs poderão ser entregues nos protocolos IPv6 visto a escassez de IPv4, estamos 
corretos em nosso entendimento? 

A solicitação não será atendida. Vale ressaltar que atualmente 
endereços IP públicos, e temos demanda para utilizar os 6 endereços restantes. 
Os endereços IP deverão ser no formato IPv4, pois é o formato utilizado pelo Sistema Indústria.

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 
Brasília, 

 
Comissão Permanente de Licitação 

O edital em epígrafe não estabeleceu a incidência de multas e atualização financeira do valor devido, em 
caso de atraso no pagamento. Logo, de modo a viabilizar uma aplicação proporcional das penalidades, 

alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes à multa 
decorrentes do atraso no pagamento pela Administração Pública, juros, bem como, atualização 

Sendo assim de forma a compatibilizar o edital com o disposto na legislação e na jurisprudência sobre 
licitações e adequar a contratação às práticas contratuais usuais, entendemos que seja necessário a 
inclusão no referido edital de previsão de cobrança dos encargos moratórios, qual sejam: 2% de multa, 

data da efetiva quitação do débito, nas hipóteses de 
Nossa solicitação será acatada? 

Entendimento equivocado. Inicialmente cabe anotar que, conforme preâmbulo do 
licitação é regida pelos regulamentos de licitações e contratos do SESI e do SENAI. A Lei 

, por culpa dos CONTRATANTES, está 
mais especificamente, 

á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, 
caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de 

itamos que o pagamento possa ser realizado através do código de barras contido na fatura ou 
através de Ordem Bancária de Fatura (O.B.D. ou O.B. tipo 59), via sistemas SIAFI ou SIAFEM, onde as 

ocessos se enquadram 
corretamente às leis governamentais orçamentárias e de execução financeira à fornecedores, criadas 

Nossa solicitação será 

empresa deverá emitir Notas Fiscais. Os Contratantes não integram os órgãos 

 públicos para uso 

Entendemos que os IPs poderão ser entregues nos protocolos IPv6 visto a escassez de IPv4, estamos 

A solicitação não será atendida. Vale ressaltar que atualmente já utilizamos 250 

Os endereços IP deverão ser no formato IPv4, pois é o formato utilizado pelo Sistema Indústria. 

Brasília, 5 de agosto de 2015. 


