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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

PEDIDO DE ESLCARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 

comercial@telecel.com.br <comercial@telecel.com.br> 20 de outubro de 2021 09:57
Para: cpl.docas@gmail.com

Prezados Senhores,

 

Segue anexo Ofício com Pedido de Esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico em referencial.

 

Ficamos no aguardo de um breve retorno.

 

Favor confirmar recebimento do e-mail.

 

Atenciosamente,

 

Idelano Uchôa 
Assessor Comercial 
set.com@setnet.com.br

Tel.:+55 85 4008-7732

Cel.:+55 85 98802-5453-Vivo

        +55 85 99703-0776-Tim 

Fax:+55 85 4008-7744

www.setnet.com.br

Antes de Imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente!

Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter informações confidenciais e/ou legalmente
privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente reproduzidos sem o consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso
não autorizado deste e-mail ou seus anexos é proibida. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o
remetente e apague-o imediatamente.

This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information which is confidential and/or
legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. Any unauthorized use of disclosure of
this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately delete it and notify the sender
by return e-mail.
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Fortaleza, 20 de Outubro de 2021 
 
À 
CIA DOCAS DO CEARÁ - CDC 
Fortaleza/CE 
 
 
 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
 
REF.:  PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021  
 

 
Prezados Senhores, 
 

A SET-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP, com sede em Fortaleza- 

CE, à Rua Soriano Albuquerque, 1007, Dionísio Torres, CEP 60.130-160, inscrita no CNPJ sob o N.º 

23.532.617/0001-53, vem por meio deste solicitar Esclarecimentos adicionais, para o que expor e 

requer: 

Conforme art. 23 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, os pedidos de esclarecimentos referentes 

ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

O Pregoeiro, por sua vez, terá o prazo de dois dias úteis para responder aos pedidos de 

esclarecimentos. 

Destarte, vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Senhoria forneça esclarecimentos sobre as 

disposições do edital a respeito das quais resta dúvida à epigrafada, na forma a seguir: 

 

1. Substituição de peças 

 O item 5.1.1.8 do Termo de Referência está assim: 

Item 5.1.1.8 – Termo de Referencia 

As substituições de peças decorrentes de anormalidades climáticas e/ou atmosféricas, 

roubos, incêndios, inundações, sabotagem, oscilações na rede elétrica e outros casos de 

força maior, serão custeados pela CONTRATADA 
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A respeito desse item, esta concorrente considera correto e justo que a empresa vencedora 

forneça peças que tenham se tornado imprestáveis devido ao desgaste natural do tempo. Já as 

peças que precisem ser substituídas em razão dos eventos citados no item 5.1.1.8, devem ser 

adquiridas e pagas pelo órgão.  

Destarte, entendemos ser excessiva a exigência do fornecimento de peças decorrente de 

anormalidades climáticas e/ou atmosféricas, roubos, incêndios, inundações, sabotagem, oscilações 

na rede elétrica e outros casos de força maior. Nesses casos o custo deve ser do órgão licitante.   

 

A manutenção dessa obrigação poderá, em certos momentos, inviabilizar financeiramente os 

serviços a serem prestados, com a inclusão de custos como seguro, depreciação, etc, e 

considerando que são eventos imprevisíveis, e impossíveis de evitar, desconsiderando, assim, o 

objeto principal da licitação que é a manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de 

telefonia do Porto de Fortaleza.  

 

Pede-se que esclareça se está correto nosso entendimento, bem como, em caso positivo, seja 

providenciada alteração do edital. 

 

2. Especificações do sistema 

A alínea “a” do item 5.1.1.8, está na forma reproduzida abaixo: 
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A respeito do conteúdo dessa tabela nosso questionamento é, considerando que os itens Tarifador, 

Hadware e Software de Gerenciamento VNOC e Software de Gerenciamento de ramais não estão 

sendo utilizados atualmente por estarem descontinuados, estes itens não farão parte dos serviços 

de manutenção.  Está correto nosso entendimento? 

 
Ficamos no aguardo de um breve retorno. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO DE OLIVEIRA CAMPOS 
Diretor Presidente - SET Teleinformática 
Fone: (0xx85) 4008-7732 
Cel:(0xx85) 98802-5453 
Fax:(0xx85) 4008-7744 
set.com@setnet.com.br 
www.setnet.com.br 

BERNARDO DE 
OLIVEIRA 
CAMPOS:00387
851453

Assinado de forma 
digital por BERNARDO 
DE OLIVEIRA 
CAMPOS:00387851453 
Dados: 2021.10.20 
09:47:55 -03'00'
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PEDIDO DE ESLCARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 21 de outubro de 2021 13:32
Para: comercial@telecel.com.br

Boa Tarde Sr. Idelano Uchôa,

Confirmamos o recebimento.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação.
Companhia Docas do Ceará.



26/10/2021 08:27 Gmail - PEDIDO DE ESLCARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=23fb306044&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-2461419624163471714&simpl=msg-a%3Ar-2461… 1/1

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

PEDIDO DE ESLCARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 22 de outubro de 2021 19:51
Para: comercial@telecel.com.br

Boa tarde Sr.Idelano Uchoa 

Conforme dispõe o item 24.2.1 do Edital e com fulcro na manifestação da área técnica - DIEGEP, acostado
nos autos, sob o n. 4752546, decide-se suspender/adiar, por ordem administrativa, a data de abertura do
certame, em razão da necessidade de analisar e avaliar os questionamentos aventados no pedido de
esclarecimento.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ.


