
 

Pregão Eletrônico nº 082/2021/SENAR/MT 

Processo nº: 29146/2021 

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão 
Eletrônico nº 082/2021/SENAR/MT, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
COM VELOCIDADE DE 400 MBPS FULL, COM GARANTIA DE BANDA (LINK 
PRIMÁRIO), para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
– SENAR/MT, conforme condições e especificações contidas no instrumento 
convocatório, solicitado pela empresa Brasil Digital Telecomunicações Ltda. 

1. DA ADMISSIBILIDADE  

Nos termos do item 3.1. do instrumento convocatório em exame, é assegurado 
a qualquer cidadão solicitar esclarecimentos, até as 18:30hs do terceiro dia útil anterior 
à data fixada para abertura da sessão pública. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento 
realizado pela empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, a qual foi 
encaminhado por e-mail a Comissão Permanente de Licitação no dia 24/09/2021, de 
modo que a sessão de abertura deste certame está marcada para ocorrer no dia 
08/10/2021. 

Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo 
peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar 
dentro do prazo legal. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

Questionamento 1: 

“EDITAL – ITEM 7.9.1 

QUESTIONAMENTO 1: 

Entendemos quer os lances serão ofertados pelo valor mensal do item. Está 
correto o nosso entendimento?” 

Resposta: Com relação ao indagado acima, informamos que o critério de 
julgamento definido no subitem 1.3. do ato convocatório em evidência, será de MENOR 
PREÇO DO ITEM. Nessa senda, o valor a ser ofertado deverá ser o valor unitário 
mensal dos serviços pretendidos.  

Questionamento 2: 

“EDITAL – ITEM 7.6.1 



 

QUESTIONAMENTO 2: 

Entendemos que a proposta inicial a ser anexada no portal concomitante com 
os documentos de habilitação até a abertura do certame, pode  ser identificada. 
O que não pode conter identificação é a proposta a ser digitada no portal. Está 
correto o nosso entendimento?” 

Resposta: Em referência ao questionamento supra, o entendimento da 
empresa solicitante do esclarecimento está correto.  

Questionamento 3: 

“TERMO DE REFERENCIA – ITEM 4.4.1 

QUESTIONAMENTO 3: 

O Termo de Referência não deixa claro sobre a versão do protocolo IP a ser 
entregue, entendemos então que os 60 endereços IPs podem ser entregues na 
versão IPV6. Está correto nosso entendimento?” 

Resposta: Atinente a indagação alhures, esclarecemos que o IP DEVERÁ 
SER ENTREGUE NA VERSÃO 4 - IPV4. 

Questionamento 4: 

“TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 11.5 

QUESTIONAMENTO 4: 

O item acima menciona os Anexos VII e VIII, porem esses anexos não foram 
disponibilizados no portal de compras. Diante disso, solicito o envio dos 
referidos anexos.” 

Resposta: Concernente ao questionado acima, segue anexo ao presente, os 
modelos das declarações de vistoria, conforme anexo VII e VIII. Informamos ainda, que 
os mesmos serão inseridos por meio de adendo ao edital. 

 

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos. 

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 24 de setembro de 2021 

 

 

(Original assinado) 

José Paulo Souza Santos 

Pregoeiro  

  



 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE 

 

 

Declaramos que a 

empresa....................................................................................................., inscrita no CNPJ sob 

n°................................................., estabelecida à ................................................... (Indicar o 

endereço completo), através de seu representante, realizou vistoria inteirando-se das 

condições e do grau de dificuldade existentes, bem como informações necessárias à elaboração 

de proposta visando a participação no Pregão Eletrônico nº ___________, cujo o objeto é a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de FORNECIMENTO DE LINK 

DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 400 MBPS FULL, COM GARANTIA DE BANDA (LINK 

PRIMÁRIO), para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – 

SENAR/MT, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais 

anexos. 

 

 

Assinatura do Representante do SENAR/MT. 

 

Dados do Representante da Empresa que realizou a vistoria: 

Nome:  

Profissão: 

Identidade: 

CPF: 

Data de vistoria: 

 

                                                                                   Cuiabá/MT, ____de ___________de 2021. 

 

  



 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE 

 

 

 

A empresa....................................................................................................., inscrita no 

CNPJ sob n°................................................., estabelecida à ................................................... 

(Indicar o endereço completo), DECLARA através de seu representante, ter pleno conhecimento 

das condições dos serviços e grau de dificuldade existentes, dispensando a vistoria nas áreas 

e instalações que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 400 MBPS 

FULL, COM GARANTIA DE BANDA (LINK PRIMÁRIO), para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, bem como informações necessárias à 

elaboração da proposta visando a participação no Pregão Eletrônico nº __________________, 

de acordo com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos. 

 

 

Assinatura do Representante da Licitante. 

 

Nome:  

Profissão: 

Identidade: 

CPF: 

 

 

                                                                                Cuiabá/MT, ____de ___________de 2021. 

 

 


