Esclarecimento P.E nº 025/2021

De : Patricia Cristiane Junqueira Marques Rodrigue
<cristiane@algartelecom.com.br>

seg, 07 de mar de 2022 22:16

Assunto : Esclarecimento P.E nº 025/2021
Para : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Boa noite,
A empresa ALGAR TELECOM S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, inscrita no CNPJ/MF sob o número
71.208.516/0001-74, vem mui respeitosamente, conforme previsto no instrumento convocatório,
apresentar seu QUESTIONAMENTO em face do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021:
Questionamento 01:
Página 20, Termo de Referência, Cláusula 06 - Características Técnicas e Especificações Mínimas
Aceitáveis:
" 6.22. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6.22.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as
informações sobre as soluções, com as instruções para instalação, configuração, operação e
administração."
Entendemos que, como o objeto trata-se de serviços de telecomunicações, os manuais técnicos a
serem fornecidos referem-se aos documentos dos equipamentos utilizados na solução que serão
configurados e gerenciados pela CONTRATADA.
Nosso entendimento está correto?
Aguardo resposta,
Obrigada!
Patrícia Junqueira
Gerência de Negócios Governo
Telefone: (34) 99685-3960
cristiane@algartelecom.com.br
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