MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 01
Referência: Pregão Eletrônico nº 19/2016
Data: 15/6/2016
Objeto: Prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Suporte Técnico, on site, à
plataforma de Rede sem fio Aruba Network da ANEEL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 19/2016, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

CAROLINA FERREIRA SOARES
Pregoeira

Pergunta(s)
1) Solicitamos informar se os lances serão realizados por item ou pela soma dos 3 itens do edital.
2) Considerando que a nossa proposta estimativa superou em 3 vezes o limite previsto para a
participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, que foi baseada nas
especificações técnicas e exigências de alto nível de atendimento ao edital, solicitamos
esclarecer se é possível a participação de empresas no pregão que não se enquadrem nesse
critério, já que consideramos inexequível qualquer estimativa nesse patamar. Acreditamos que
a comissão deva ter levado em consideração as qualificações das empresas que apresentaram
propostas estimativas, pois para possuir os recursos técnicos exigidos no item 8.5.2 é necessário
ser revenda autorizada da HP/Aruba e possuir em seu quadro técnico profissional altamente
qualificado. Sendo assim, entendemos que será possível a participação de empresas que não se
enquadrem como micro ou pequena empresa. Está correto o nosso entendimento?
3) Em caso negativo, caso a empresa vencedora não cumpra com os requisitos do item 8.5.2 na
assinatura do contrato, entendemos que haverá punição para a licitante. Está correto o nosso
entendimento?
4) Solicitamos informar qual o orçamento previsto para este pregão.

Resposta(s)
1) Os lances serão realizados por item, conforme o capítulo 5 do Edital.
2) O Pregão deverá ter participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
conforme descrito no preâmbulo do Edital.
3) Em caso de descumprimento de cláusulas contratuais deverá ser aplicada a Cláusula Décima
quarta – Das sanções administrativas, Anexo III do Edital.
4) Valor estimado total para 12 meses por item:
Item 1 - Pontos de Acesso - Aruba Modelo AP125 – R$ 13.384,08
Item 2 - Controladora WiFI - Aruba 3000 Series Mobility Controlers – R$ 21.187,08
Item 3 - Solução de gerência WLAN centralizada – Aruba AirWave – R$ 7.651,32
Valor total para 12 meses do Grupo: R$ 42.222,48
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