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Enc: Pregão 19/2018 - Rede sem fio

 
 
 

De: Diego José Sousa de Albuquerque 
Enviado: segunda-feira, 20 de agosto de 2018 20:41 
Para: Comissão Permanente de Licitação - CNMP; Marciel Rubens da Silva 
Cc: Anderson Jardim Pereira; Fernando Henrique Nakashoji; Lista do SERVIP 
Assunto: ENC: Pregão 19/2018 - Rede sem fio
 
Senhor Pregoeiro, boa noite.
 
    Segue a avaliação técnica da proposta apresentada.
 
A�
Diego Albuquerque
 
 
De: Anderson Jardim Pereira  
Enviada em: segunda-feira, 20 de agosto de 2018 20:34 
Para: Fernando Henrique Nakashoji <Nakashoji@cnmp.mp.br>; Diego José Sousa de Albuquerque
<diego@cnmp.mp.br> 
Cc: sip@listas.cnmp.mp.br 
Assunto: Re: Pregão 19/2018 - Rede sem fio
 
Prezados,
 
Após analise da documentação, verificamos que através da Tabela de Comprovação Técnica encaminhada não
é possível atestar que a solução ofertada atende ao requisitos previstos no Edital (conformidade com o item
13.8), seja pelo fato de vários itens estarem ausentes na tabela (como por exemplo diversos subitens de 4º
nivel) ou mesmo porque em outros que são apresentados, a pagina indicada da documentação a que se faz
referencia não apresenta a comprovação de tal caracterís�ca. 
 
Alem disso, constatamos que parte da documentação faz referencia a uma caracterís�ca técnica que é vedada
no edital (4.2.36. Não serão aceitas soluções com sistema de gestão e controle principal e sua redundância
baseados em nuvem;) não sendo possível determinar se alguma dos itens especificados, seria atendido com a
u�lização deste recurso, o que não seria permi�do.
 
Portanto, diante do exposto, apenas através da documentação encaminhada, não foi possível realizar a
validação técnica da presente proposta.
 
A�
 
Anderson Jardim

Marciel Rubens da Silva
ter 21/08/2018 14:09

Para:Gilvania Teixeira dos santos <GilvaniaSantos@cnmp.mp.br>;
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De: Fernando Henrique Nakashoji 
Enviado: segunda-feira, 20 de agosto de 2018 15:33 
Para: Anderson Jardim Pereira 
Assunto: ENC: Pregão 19/2018 - Rede sem fio
 
Anderson,
 
Favor avaliar a proposta.
 
Atenciosamente,
 

Fernando Henrique Nakashoji
NST – Núcleo de Suporte Técnico
(61) 3366-9223 - CNMP
 
De: Marciel Rubens da Silva  
Enviada em: segunda-feira, 20 de agosto de 2018 15:20 
Para: Fernando Henrique Nakashoji <nakashoji@cnmp.mp.br>; Leonardo da Costa Lopes
<leonardolopes@cnmp.mp.br> 
Assunto: Pregão 19/2018 - Rede sem fio
 
Senhores,
 
 
Segue anexo proposta e documentação de habilitação técnica da empresa CONECTIVE, para análise.
 
 
Marciel Silva
Pregoeiro
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