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CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Assunto: Pregão Presencial nº 001/2009 
Referência: Esclarecimentos e Respostas de pretensos licitantes, de 19/04/2010. 
 
ESCLARECIMENTO 1 
 
1) Quanto à Planilha de Preços Basilares Máximos (Anexo IV) 
 
Mesmo após as modificações efetuadas nos valores unitários máximos apresentados, que refletem a 
expectativa do Proderj de orçamento para este serviço, entendemos que os itens 1.1 e 1.2, que tratam do 
Núcleo Central, continuam muito abaixo dos valores praticados no mercado, como pode facilmente ser 
comprovado por contratos públicos, atas de registros de preços e outros instrumentos licitatórios ocorridos 
nos últimos 12 meses. Tal discrepância inviabilizará o andamento do processo ora em curso. Os valores 
máximos apontados são inexeqüíveis. 
Solicitamos, novamente, revisão do Anexo, com base em análise do mercado, caso contrário a Embratel 
informa que não será viável a sua participação no certame.   
 
RESPOSTA: Solicitamos atender os valores basilares registrados no Anexo IV, do Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 2 
 
2) Quanto ao Processo de Julgamento das Propostas (Subitens 8.16.1, 8.16.2 e 8.16.3 do Edital) 
 
O Processo de julgamento das propostas impõem que o Vencedor do Lote 2 pratique os mesmos valores 
unitários praticados pelo Vencedor do Lote 1 e que o percentual de desconto praticado seja igual para todos 
os itens. 
 
Entendemos que estas obrigações não se justificam pelos seguintes motivos: 
 
a) No momento da análise econômico-financeira do projeto, a licitante do Lote 2 não possui as informações 
sobre os valores máximos praticados pelo Vencedor do Lote 1, inviabilizando qualquer estudo que 
viabilidade financeira do mesmo. 
 
b) O Lote1, que irá balizar os preços unitários máximos praticados pelo Vencedor do Lote 2, possui muito 
mais circuitos que o Lote 2 (a demanda inicial para o Lote 1 é de 3.500 pontos, contra 25 pontos 
inicialmente previstos para o Lote 2). Portanto, ainda que o objeto seja o mesmo, trata-se de demandas 
totalmente distintas, pois os ganhos de escala, que afetarão as bases financeiras do Lote 1, não atuarão no 
Lote 2. 
 
c) A estrutura de custos dos serviços ofertados pelas empresas de Telecom, permite oferecer descontos 
não lineares para cada tipo/velocidade de circuitos, o que é incompatível com a obrigação de praticar 
descontos lineares solicitado no edital. 
 
RESPOSTA: Ocorreu um engano de entendimento do Edital. O Lote 2 terá o valor de partida, para disputa, 
o valor total vencedor do Lote 1, conforme subitem 2.2.2 combinado com o subitem 8.16.2, do Edital. 
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ESCLARECIMENTO 3 
 
3) Circuitos Temporários (item 6.3 do Termo de Referência/Anexo I e item 4 do Anexo III B). 
 
A exigência de circuitos temporários deveria ser retirada do Lote B, pois este trata apenas das contingências 
dos circuitos do Núcleo Central, Internet e Inter-AS. 
Conforme apresentado nas Audiências de Consulta pública, o Lote B refere-se a contingenciamento de links 
de maior capacidade para imprimir maior robustez à rede. Desta forma, a inclusão de circuitos temporários 
neste Lote conflita com o conceito de contingenciamento e inviabiliza a correta precificação de circuitos a 
serem contingenciados. A participação de licitantes para Lote B fica prejudicada com a inclusão de circuitos 
temporários em seu escopo.  
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 4
 
4) Pedido de Adiamento 
 
Em função da complexidade do objeto e considerando as modificações publicadas no último dia 08/04/10, 
solicitamos adiamento do certame, por mais 7 dias úteis (a partir do dia 20/04), para que possamos 
apresentar nossa melhor oferta de preços. 
 
Por fim, renovamos a nossa expectativa de sermos atendidos nos pleitos supra citados, o que, no nosso 
entendimento, é a única forma de garantir os princípios básicos que regem as contratações públicas, 
permitindo a ampla competição. 
 
Com base na exposição acima, solicitamos revisão do Edital e seus anexos. Caso o Proderj não acate 
nossos pleitos, este instrumento passa a ter força de IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO, nos termos do art. 41, parágrafo 2º da Lei 8.666/93. 
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. 
 
RESPOSTA: Considerando as 2 (duas) Audiências Públicas realizadas; Considerando o adiamento já 
ocorrido; e Considerando os esclarecimentos prestados (87), após as Audiências Públicas. Solicitamos 
atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 5 
 
Item 16 do Edital: 
16 – GARANTIA  
“16.1 - Exigir-se-á do licitante vencedor, no momento da assinatura de cada Contrato a ser firmado com 
cada Órgão Aderente, uma garantia, a ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o § 1º do art. 
56, da Lei Federal nº 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após 
sua execução satisfatória.  
16.2 - As garantias prestadas não poderão se vincular a novas contratações, salvo após sua 
liberação.” 
Entendemos que a garantia a ser firmada deverá ser somente com o Órgão Licitante, PRODERJ, 
e prestada no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato celebrado após ser declarado 
vencedor do Certame, excluindo assim a necessidade da prestação de garantia com cada órgão 
aderente, uma vez que o contrato principal já estará garantido, minimizando burocracias. 
Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: Não. A garantia será definida por Contrato, de cada Órgão Aderente e o respectivo Ordenador 
de Despesas avaliará o uso do Art. 56, da Lei nº 8.666/93.  
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ESCLARECIMENTO 6 
 
DA MINUTA CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  
 
“13.1 – A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:  
13.1.1 – Advertência;  
13.1.2 – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO, aplicada de acordo com a 
gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o 
artigo 87 do Decreto nº 3.149/80;  
13.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contrastar com a Administração 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, por prazo não superior a 2 (dois) anos;” 
 
Em relação ao item 13.2, a Licitante entende que as multas incidirão sobre cada Contrato que será 
celebrado com cada Órgão, e incidirão sempre em cima da parcela do serviço em atraso ou não cumprido e 
sobre o valor mensal do Contrato.  
 
As penalidades devem ser aplicadas em conformidade com os princípios de razoabilidade e 
proporcionalidade, inerentes à Administração Pública, buscando seu único fim, qual seja, ressarcir um dano 
causado, e não gerar o desequilíbrio do contrato. Afinal, somente desta forma estar-se-á assegurando uma 
conduta justa e ilibada da Administração na prática de seus atos. 
Desta forma, faz-se necessária a revisão do índice da penalidade moratória no dispositivo destacado, 
valendo ressaltar que, o usual é exigir multa sobre o evento, parcela do serviço em atraso ou valor mensal 
do contrato a ser apurada por hora, fração ou dia, dependendo da criticidade do evento ou da parcela do 
serviço paralisado. Em todos os casos, este tipo de penalidade é limitado ao percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o evento, parcela do serviço em atraso ou valor mensal do contrato, o que for aplicável e 
devido na época do inadimplemento. 
Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: Atender ao Contrato a ser firmado com cada Órgão Aderente. A minuta Contratual é um 
padrão da Procuradoria Geral do Estado - PGE-RJ. 
 
ESCLARECIMENTO 7 
 
DO EDITAL 
Item 9 – Da Habilitação  
Subitem 9.1.4 letra c) – Qualificação Técnica 
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“c) Comprovação do licitante de possuir profissional de nível superior (com a maior certificação técnica, do 

fabricante dos equipamentos adotados), que elaborará o Projeto Executivo e acompanhará todo o processo 

de migração da rede atual para a INFOVIA.RJ 2.0. Admitir-se-á a substituição eventual de profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.” 

 
Entendemos que o Profissional de Nível Superior com a Certificação Cisco Certified Internetwork Expert – 

CCIE atende ao solicitado.  

Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: SIM 
 
ESCLARECIMENTO 8 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA 
Item 6 – subitem 6.5.1 - letra c)  
 

 “ Cada CONTRATADA (Operadora A e Operadora B) será responsável, também, por dimensionar, fornecer 

e configurar os equipamentos, sistemas e ferramentas para o provimento, no Data Center do PRODERJ, de 

um Serviço de Gerência de Rede Remoto, que possibilite o acesso às informações do Centro de 

Monitoramento de Redes, de cada uma das Operadoras.” 

 

Entendemos que os recursos necessários para o Gerenciamento Pró-ativo da Rede Infovia 2.0 (sistemas, 

servidores, profissionais, etc.) estarão instalados nos Centros de Monitoramento de Redes e Serviços de 

cada contratada e  no Data Center do Proderj serão disponibilizados os Equipamentos e Serviços 

(Roteadores e Links WAN) para o Acesso Remoto ao Gerenciamento Pró-ativo.  

Nosso entendimento está correto? 

 
RESPOSTA: SIM 
 
ESCLARECIMENTO 9 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Item 5.4.5 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET – REDE MÓVEL 
 
“Os dispositivos portáteis (modem, mini-modem, interface de acesso, etc) deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, desde que homologados pela ANATEL e poderão ser acrescentados outros dispositivos 

portáteis, conectados ou não a um computador, desde que autorizados pelo CONTRATANTE, inclusive 

considerando novas tecnologias que venham a ser disponibilizadas e homologadas. As especificações dos 

dispositivos portáteis, bem como os tipos de utilizações, estão descritos no APENSO II.” 
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Os aparelhos acima descritos (modem, mini-modem, interface de acesso, etc) e que deverão ser fornecidos 

pela contratante em comodato são do tipo mini-modem para acesso a rede. 

Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 10 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Item 8.9 - FATURAMENTO 
“A CONTRATADA não poderá cobrar quaisquer valores para os serviços de instalação e desinstalação.” 

 
Foi respondido no “Esclarecimento 52” que a Contratada deve atender ao TR, porém não foi mencionado no 

Edital o serviço mudança de endereço de link que é um serviço diferente de instalação e desinstalação. 

Desta forma entendemos que o serviço mudança de endereço também não deverá ser cobrado. 

Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: SIM 
 
ESCLARECIMENTO 11 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Item 6.4.1 - KIT MÓVEL DE COMUNICAÇÃO (Solução Simplificada) 
 
Entendemos que a solução simplificada deverá suportar funcionalidades básicas de escritório 

(conectividade LAN, interfaces analógicas de Voz e conectividade de Satélite). 

Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: SIM 
 
ESCLARECIMENTO 12 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Item 5.2.1 - Núcleo Central e Contingência -  letra h e h1)  
“ Cada operadora deverá prover uma interface de 1Gbps para conexão do seu backbone ao Data Center do 

Proderj, localizado na CAERJ, rua da Ajuda nº 5 – 3º andar, que inicialmente demandará um ( 1 ) link de 

100Mbps e crescerá de acordo com a necessidade do tráfego, mediante solicitação do Proderj.  

Esses aumentos de velocidade, quando solicitados, serão implementados de forma gradual com a variação 

mínima de 100Mbps . 

Os preços irão alterar em 10% sobre o valor de 100Mbbps, para cada variação.” 
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A alteração em 10% sobre o valor de 100Mbps , com variação mínima de 100Mbps podendo chegar até 
1Gbps, não retrata o valor unitário do circuito de 1Gbps que consta na Planilha de Preços Basilares 
Máximos ( ANEXO IV)  . 
Perseguindo esta premissa acima, o índice a ser adotado para a obtenção do  valor do circuito até 1Gbps, 
será de  aproximadamente 28%. 
Cabe ressaltar que quando o aumento de velocidade chegar a velocidade de 1Gbps, será considerado o 
valor nominal do circuito de 1Gbps que consta na Planilha de Preço Basilar         ( ANEXO IV ). 
 

 VPN MPLS     
1Gb 54.000,00   
     
100 Mb 15.000,00 28% 
200 Mb 19.200,00   
300 Mb 23.400,00   
400 Mb 27.600,00   
500 Mb 31.800,00   
600 Mb 36.000,00   
700 Mb 40.200,00   
800 Mb 44.400,00   
900 Mb 48.600,00   
1      Gb 54.000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o exposto no quadro acima, solicitamos que seja alterado o percentual de 10% para 
28% até chegar ao valor de 1Gbps igual ao da Planilha de Preço Basilar. 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital 
 
ESCLARECIMENTO 13 
 

Item 5.2.2   Localidades do Núcleo Central - letra b e b1) 
 
“ Cabe ressaltar que, a critério do CONTRTANTE, novas localidades poderão ser conectadas ao Núcleo 
Central Principal, assim como solicitados aumentos das velocidades inicialmente definidas a partir de 
múltiplos de 10Mbps, podendo chegar até 100Mbps . De forma similar , demandas para aumento de 
velocidades e para novos circuitos de contingência poderão ser solicitados à Operadora B, a dcritério do 
CONTRATANTE. 
Os preços irão alterar em 5%, sobre o valor de 10Mbps, registrado, para cada variação.” 
 
A alteração em 5% sobre o valor de 10Mbps , com variação mínima de 10Mbps podendo chegar até 

100Mbps, não retrata o valor unitário do circuito de 100Mbps que consta na Planilha de Preços Basilares 

Máximos ( ANEXO IV). 

Perseguindo esta premissa acima, o índice a ser adotado para a obtenção do  valor do circuito até 

100Mbps, será de  aproximadamente 22%. 

Cabe ressaltar que quando o aumento de velocidade chegar a velocidade de 100Mbps, será considerado o 
valor nominal do circuito de 100Mbps que consta na Planilha de Preço Basilar         ( ANEXO IV ). 
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VPN MPLS   
100 Mb 15.000,00   
     
10 Mb 5.000,00 22% 
20 Mb 6.100,00   
30 Mb 7.200,00   
40 Mb 8.300,00   
50 Mb 9.400,00   
60 Mb 10.500,00   
70 Mb 11.600,00   
80 Mb 12.700,00   
90 Mb 13.800,00   
100 Mb 15.000,00   

De acordo com o exposto no quadro acima, solicitamos que seja alterado o percentual de 5% para 22% até 
chegar ao valor de 100Mbps igual ao da Planilha de Preço Basilar . 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 14 
 
Item 5.3   Localidades do Núcleo Central - letra g ) 
 
“Os circuitos dos concentradores MPLS, entre a Operadora A e o Data Center, terão variação nos preços, 
correspondentes a 10% sobre o valor registrado para o de 100Mbps, relativos a cada incremento de 
100Mbps até o de 1Gbps.” 
A alteração em 10% sobre o valor de 100Mbps , com variação mínima de 100Mbps podendo chegar até 
1Gbps, não retrata o valor unitário do circuito de 1Gbps que consta na Planilha de Preços Basilares 
Máximos ( ANEXO IV) . 
Perseguindo esta premissa acima, o índice a ser adotado para a obtenção do  valor do circuito até 1Gbps, 
será de  aproximadamente 28%. 
 
Cabe ressaltar que quando o aumento de velocidade chegar a velocidade de 1Gbps, será considerado o 
valor nominal do circuito de 1Gbps que consta na Planilha de Preço Basilar         ( ANEXO IV ). 
 

VPN MPLS   
1Gb 54.000,00   
     
100 Mb 15.000,00 28% 
200 Mb 19.200,00   
300 Mb 23.400,00   
400 Mb 27.600,00   
500 Mb 31.800,00   
600 Mb 36.000,00   
700 Mb 40.200,00   
800 Mb 44.400,00   
900 Mb 48.600,00   
1      Gb 54.000,00   
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De acordo com o exposto no quadro acima, solicitamos que seja alterado o percentual de 10% para 
28% até chegar ao valor de 1Gbps igual ao da Planilha de Preço Basilar . 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 15 
 
Item 5.4.1  Acesso Internet – Serviço de acesso Principal e Contingência - letra b1 e b2 )  
 
“Cada operadora deverá prover “n” interfaces de 1 Gbps para conexão do seu backbone ao Data Center do 
Proderj, localizado na CAERJ, rua da Ajuda nº 5 – 3º andar, que inicialmente demandará um ( 1 ) link de 
100Mbps e crescerá de acordo com a necessidade do tráfego, mediante solicitação do Proderj.  
Esses aumentos de velocidade, quando solicitados, serão implementados de forma gradual com a variação 
mínima de 100Mbps .” 
 
Subitem b1) 
“Os preços irão alterar em 10% sobre o valor de 100Mbbps, para cada variação.” 
 
A alteração em 10% sobre o valor de 100Mbps , com variação mínima de 100Mbps podendo chegar até 
1Gbps, não retrata o valor unitário do circuito de 1Gbps que consta na Planilha de Preços Basilares 
Máximos ( ANEXO IV)  . 
Perseguindo esta premissa acima, o índice a ser adotado para a obtenção do  valor do circuito até 1Gbps, 
será de  aproximadamente 22%. 
Cabe ressaltar que quando o aumento de velocidade chegar a velocidade de 1Gbps, será considerado o 
valor nominal do circuito de 1Gbps que consta na Planilha de Preço Basilar         ( ANEXO IV ). 
 

INTERNET   
1Gb 96.000,00   
     
100 Mb 32.000,00 22% 
200 Mb 39.040,00   
300 Mb 46.080,00   
400 Mb 53.120,00   
500 Mb 60.160,00   
600 Mb 67.200,00   
700 Mb 74.240,00   
800 Mb 81.280,00   
900 Mb 88.320,00   
1      Gb 96.000,00   

 
De acordo com o exposto no quadro acima, solicitamos que seja alterado o percentual de 10% para 
22% até chegar ao valor de 1Gbps igual ao da Planilha de Preço Basilar . 
 
Subitem b2)  
 
“ Os preços relativos aos incrementos dos links de acessoà Internet ( 10 a 100Mbps ) irão variar em 10% 
sobre o valor registrado para o de 10Mbps .” 
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A alteração em 10% sobre o valor de 10Mbps , com variação mínima de 10Mbps podendo chegar até 
100Mbps, não retrata o valor unitário do circuito de 100Mbps que consta na Planilha de Preços Basilares 
Máximos ( ANEXO IV)  . 
Perseguindo esta premissa acima, o índice a ser adotado para a obtenção do  valor do circuito até 
100Mbps, será de  aproximadamente 19%. 
 
Cabe ressaltar que quando o aumento de velocidade chegar a velocidade de 100Mbps, será considerado o 
valor nominal do circuito de 100Mbps que consta na Planilha de Preço Basilar         ( ANEXO IV ). 
 

INTERNET   
100 Mb 32.000,00   
     
10 Mb 11.500,00 19% 
20 Mb 13.685,00   
30 Mb 15.870,00   
40 Mb 18.055,00   
50 Mb 20.240,00   
60 Mb 22.425,00   
70 Mb 24.610,00   
80 Mb 26.795,00   
90 Mb 28.980,00   
100 Mb 32.000,00   

 

De acordo com o exposto no quadro acima, solicitamos que seja alterado o percentual de 10% para 
19% até chegar ao valor de 100Mbps igual ao da Planilha de Preço Basilar. 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 
 
ESCLARECIMENTO 16 
 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Item 8.1 - Faturamento 
 
“A fatura da prestação mensal dos serviços de acesso à rede deverá ser única por CONTRATANTE e 

discriminada por tipo de serviço e acessos contratado, instalado e operacional (incluindo localidade, 

endereço, designação do circuito e velocidade de acesso).”  

  
Uma vez que o edital permite participação em consórcio e que este será constituído por  empresas distintas 

e detentoras de outorgas diferenciadas (SMP – Serviço Móvel Pessoal e SCM – Serviço de Comunicação 

Multimídia, por exemplo), entendemos que os serviços executados pelas referidas empresas, serão 

faturados e recebidos direta e individualmente por cada uma das consorciadas. 

Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: Sim, desde que previsto na constituição do Consórcio. 
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ESCLARECIMENTO 17 
 

DO EDITAL 
 
Item 2.2 – Do Objeto 
 

“O LOTE 1 – Links e Serviços destina-se ao atendimento dos Órgãos da Administração Pública Direta e 

Entidades da Administração Indireta e Fundacional, situados no Estado do Rio de Janeiro e o LOTE 2 - 

Links e Serviços para contingência destina-se a serviços a serem demandados, apenas, pelo PRODERJ.” 

 
Solicitamos informar quais os Órgãos que compõem a Administração Pública Direta e Entidades da 
Administração Indireta e Fundacional do Governo do Estado do RJ e que serão atendidos pelo Lote 1 do 
referido Edital. 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 18 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Item 10 – Responsabilidade Social 
 
 
“A CONTRATADA (Operadora A e Operadora B) se obriga a fornecer sem custos, circuitos e serviços para 
o PRODERJ, de valor total correspondente a 2% (dois por cento) do faturamento anual, de todos os 
Contratos aderentes a este Registro de Preços - RP (PP nº 001/2009), nos respectivos Lotes, para atender 
as ações de inclusão digital do Governo do Estado do Rio de Janeiro. “ 
  
Entendemos  que o repasse para o Proderj do percentual correspondente a 2% do faturamento anual de 
todos os contratos aderentes a este registro de preço se mostra excessivo, alterando expressivamente  a 
receita deste Projeto, provocando desta maneira um desequilíbrio financeiro no contrato a ser celebrado 
entre a operadora A e o Proderj . 
 
Sugerimos desta forma que o repasse de 2% referente ao contrato de cada órgão que vier a aderir a 
Ata de Registro de Preço seja destinado ao próprio órgão. 
 
Diante de todo exposto, solicita-se a esta respeitável Comissão de Licitação, que se faça esclarecer  
perante aos pedidos acima, em virtude destes serem de fundamental importância a nossa participação no 
certame e à confecção de nossas propostas para que se possa elaborá-las de acordo com os 
esclarecimentos a serem fornecidos. Pedimos que seja respondida a presente, através do fax (21) 3132-
3336 ou através do e-mail da Executiva de Negócios da Oi, Sra. Kenia Gomes de Oliveira 
(kenia.oliveira@oi.net.br), tendo em vista que as informações acima são imprescindíveis à nossa 
participação. 
 
RESPOSTA: Solicitamos atender ao Edital. 
 

 

 


	ESCLARECIMENTO 5 
	Item 9 – Da Habilitação  
	Nosso entendimento está correto? 
	Item 6 – subitem 6.5.1 - letra c)  
	Nosso entendimento está correto? 

	Nosso entendimento está correto? 
	Nosso entendimento está correto? 
	Nosso entendimento está correto? 
	Item 8.1 - Faturamento 
	Nosso entendimento está correto? 
	Item 2.2 – Do Objeto 
	Item 10 – Responsabilidade Social 



