
 
 

Questionamento Pregão 007/2016 
 
De: Gislaine Aurieme [mailto:gislaine.aurieme@netcorporativa.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 13 de julho de 2016 10:25 

Para: ricardomagri@camarapaulinia.sp.gov.br 

Cc: andre.luiz@netcorporativa.com.br 
Assunto: Licitação 07/2016 

 
Prezado Ricardo!  
 
Conforme conversa telefônica, segue abaixo duvidas: 
 
PROTOCOLO : Solicitação de Esclarecimentos. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07 / 2016 
 
         A empresa CORPORATIVA TELECOMUNICAÇÕES – EIRELLI - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº18.553.690/0001-71, com sede na cidade de Pouso Alegre, à 
Rua Cônego Vicente nº 111, vem através deste  solicitar a informação de qual será o valor 
estimativo (valor global)? A empresa deverá apresentar no dia da licitação o projeto técnico 
informando os equipamentos utilizados para entrega do link, bem como os números ips 
válidos que ficarão disponíveis para a Câmara Municipal de Paulínia  ?  

 
Desde já agradeço a atenção. 
 
Atenciosamente 
 
GISLAINE AURIEME 
Executiva de contas 
(31)9 9780-8463 
 
SKYPE: gislaine.aurieme1 
 
#LINK DEDICADO CORPORATIVA (ASSISTIR). 
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Resposta Questionamento Pregão 007/20016 

 

A/C Sra. Gislaine Aurieme 

 

Assunto: solicitação de esclarecimentos referentes ao Pregão Presencial nº 007/2016, 

cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

telecomunicações para fornecer acesso à internet por meio de link dedicado de 100 

mbps em fibra ótica monomodo, com dupla abordagem de transporte de dados, fim a 

fim, em conformidade com as especificações constantes nas regulamentações e termos 

das concessões outorgadas pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL”. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimentos formulado, informamos que: 

 

- o valor estimado, baseado em pesquisas prévias de mercado ocorridas na fase interna 

da licitação, não poderá ser informado neste momento anterior à formulação das 

propostas, uma vez que tal divulgação, realizada em favor somente das licitantes que 

assim solicitarem, acarretará em vantagem destas sobre as demais licitantes, afetando 

assim o princípio da competitividade do certame; 

 

- no “envelope nº 1 – proposta”, não há necessidade de constar os equipamentos a serem 

utilizados para entrega do link, nem tampouco os números “IPs” válidos a serem 

disponibilizados para a Câmara Municipal, pois tais informações deverão ser 

posteriormente prestadas somente pela licitante vencedora. 

 

Att, 

 

Ricardo Magri Olivieri 

(pregoeiro em exercício) 
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