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Silvio Cesar da Silva Lima
ter 07/11/2017 14:39

Prezada Pregoeira Gilnara,
segue posicionamento sobre a avaliação da equipe técnica sobre o retorno das diligências:
1) Informamos que todas as empresas para os 5 lotes da licitação em comento "veram as suas propostas
técnicas validadas pelo Grupo Técnico em sede de diligência. Entretanto, tal falto não impede que sejam
conﬁrmados no teste de homologação dos produtos alguns itens das propostas que ﬁcaram indicados na cor
laranja.
2) As planilhas anexas indicam avaliação ponto a ponto para cada lote. A metodologia seguiu a mesma lógica
de cores anterior. Apenas acrescentamos uma coluna em azul que indica a avaliação após as diligências. Assim,
os itens na solução pós diligência em laranja serão passíveis de veriﬁcação na homologação dos produtos nos
testes.
3) As planilhas para os lotes 3, 4 e 5 estão conclusas e anexas. Falta a consolidação, no mesmo formato, para os
lotes 1 e 2. Enviarei ainda hoje logo a seguir. Mas a avaliação já indicou que iremos para os testes de
homologação para avaliação dos lotes 1 e 2.
4) Sobre a possibilidade de solicitar o caderno de teste para todas as empresas, não vemos problema, uma vez
que não temos prazo pré-determinado para retornar com a avaliação dos cadernos. Iremos produzindo a
avaliação conforme a nossa capacidade, priorizando os lotes que são mais estratégicos para a gente.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Silvio Lima
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De: Italo Diego Rodrigues Oliveira
Enviado: terça-feira, 24 de outubro de 2017 11:43
Para: Silvio Cesar da Silva Lima; Gilnara Pinto Pereira
Cc: Karla Cavalcan" E Silva; Valnei Alves; Bruno Fassheber Novais; Tiago Silva Miari; Gracielle Forechi Olivier; Ramon
Gomes Brandao; Marcelo Monte Karam; Everton Roberto Zanotelli; Daniel Araujo; Wellington Francisco Pinheiro de
Araujo; Wer"z Dantas da Silva Junior
Assunto: Re: DILIGÊNCIA - PE 5/2017 - SEGURANÇA DE REDE

Bom dia,
Segue em anexo a análise consolidada da veriﬁcação de conformidade do Anexo D dos lotes 1,3,4 e 5 em
complemento ao documento referente ao lote 2, que foi enviado na sexta-feira. Ra"ﬁcando o esquema de
análise anteriormente exposto pelo Silvio:
1) Existe um código de cores para cada item analisado e que segue o padrão. A manifestação do grupo está na
coluna "Análise GT Técnico" que está indica em amarelo.
Vermelho - Não encontramos conﬁrmação na documentação;
Verde - A documentação foi suﬁciente para conﬁrmar;
Laranja – A comprovação ocorrerá no teste de bancada;
2) Para os itens em vermelho precisaremos solicitar, em sede de diligência, esclarecimentos para empresa a
ﬁm de restar comprovado o atendimento dos itens técnicos exigidos no edital.
3) Os itens em Verde estão todos OK. E não cabem maiores comentários ou posicionamentos da empresas em
relação a eles. .
4) Os itens em laranja poderão ser avaliados nos testes de bancada. Nesse momento, não precisaremos de
mais informações para eles.
Obrigado

De: Silvio Cesar da Silva Lima
Enviado: sexta-feira, 20 de outubro de 2017 21:19
Para: Gilnara Pinto Pereira
Cc: Karla Cavalcan" E Silva; Valnei Alves; Bruno Fassheber Novais; Tiago Silva Miari; Gracielle Forechi Olivier; Italo Diego
Rodrigues Oliveira; Ramon Gomes Brandao; Marcelo Monte Karam; Everton Roberto Zanotelli; Daniel Araujo; Wellington
Francisco Pinheiro de Araujo; Wer"z Dantas da Silva Junior
Assunto: Re: DILIGÊNCIA - PE 5/2017 - SEGURANÇA DE REDE

Prezada Gilnara,
infelizmente não conseguimos nos falar antes. Não poderemos realizar a a"vidade de diligência sugerida
por vc porque estarei fora na semana que vem também. Além disso, não sei como conduzir esse "po de
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intervenção no processo junto às empresas. Nunca ﬁzemos isso aqui e acredito ser arriscado que essa
a"vidade seja feita nessas condições. Outra coisa, não sabemos que "po de comprovações ou respostas são
esperadas das empresas. Quais os critérios para aceitação e encaminhamento das respostas etc. Dessa forma,
melhor é seguir como Onhamos conversado eu e vc previamente de vcs realizarem essa a"vidade com base
nas avaliações indicadas nas planilhas que enviaremos para vcs. Depois de receber a planilha, vcs realizariam o
procedimento, ofertando um prazo de até 3 dias para que as empresas respondam.
Indico que as avaliações dos lotes foram todas refeitas com base no que conversamos essas semana.
Inclusive com várias reuniões de todos os integrantes técnicos para acertamos vários detalhes das
classiﬁcações / avaliações dos itens. Informo também que essas avaliações são extensas porque temos muitos
itens nas especiﬁcações e estamos trabalhando com 5 lotes. Temos que realizar diversas buscas nos vários
documentos apresentados e fazer o ba"mento item a item. Felizmente, a a"vidade está quase concluída,
apesar de ter se alongado um pouco.
Nesse sen"do, encaminho a avaliação do lote 2 anexa. Os lotes 1, 3 e 5 estão passando por ajustes ﬁnais e
devemos te enviar ainda na 2a feira. O lote 4 está indo na mesma linha dos ajustes. O Ítalo irá te enviar essas
planilhas para poder realizar a diligência conforme a indicação das cores que já Onhamos informado antes e
que repito a seguir. Estarei disponível no celular e no Zap. Também estarei veriﬁcando os meus emails.
1) Existe um código de cores para cada item analisado e que segue o padrão. A manifestação do grupo está na
coluna "Análise GT Técnico" que está indica em amarelo.
Vermelho - Não encontramos conﬁrmação na documentação;
Verde - A documentação foi suﬁciente para conﬁrmar;
Laranja – A comprovação ocorrerá no teste de bancada;
2) Para os itens em vermelho precisaremos solicitar, em sede de diligência, esclarecimentos para empresa a
ﬁm de restar comprovado o atendimento dos itens técnicos exigidos no edital.
3) Os itens em Verde estão todos OK. E não cabem maiores comentários ou posicionamentos da empresas em
relação a eles. .
4) Os itens em laranja poderão ser avaliados nos testes de bancada. Nesse momento, não precisaremos de
mais informações para eles.

Agradeço a ajuda e estamos à disposição.
Bom ﬁnal de semana,
Silvio Lima

De: Gilnara Pinto Pereira
Enviado: sexta-feira, 20 de outubro de 2017 11:19
Para: Silvio Cesar da Silva Lima
Cc: Karla Cavalcan" E Silva; Valnei Alves
Assunto: DILIGÊNCIA - PE 5/2017 - SEGURANÇA DE REDE
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Prezado Sílvio,
Primeiramente informo que a sessão do Pregão n. 5/2017 está agendada para o dia 26 de outubro de 2017,
próxima quinta-feira, às 14h30min, ocasião em que pretendo anunciar o resultado da análise das propostas,
prosseguindo com os demais atos do Pregão.
Ocorre que nos dias 23 e 24 de outubro estarei no Rio de Janeiro, conduzindo 2 Oﬁcinas, na Semana
Orçamentária/2017.
Desta forma, obje"vando não retardar os trabalhos de avaliação e aprovação das propostas apresentadas,
adequadas aos lances vencedores, solicito que, caso haja necessidade de realização de diligências, com base
no Parágrafo 3º do Ar"go 43 da Lei n.º 8.666/1993, esta seja conduzida pela Equipe Técnica.
Solicito apenas que todos os documentos referentes à realização de diligência, sejam posteriormente
encaminhados à Pregoeira, de forma a possibilitar a juntada dos mesmos nos autos da licitação.
Alerto apenas para o disposto na Lei n.º 8.666/1993:
(..)
Art. 43 (...)
Parágrafo 3º É facultada ... em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des"nada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta.
Solicito veriﬁcar a possibilidade de concluir os trabalhos de análise das propostas até a próxima quinta-feira,
dia 25 de outubro de 2017.
Atenciosamente,
Gilnara Pinto Pereira
Pregoeira

4 de 4

08/11/2017 12:32

