ATA DE SESSÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
CONCESSIONARIA(S) DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, UTILIZANDO SOLUÇÃO
DE REDE CONVERGENTE DE LONGA DISTÂNCIA (REDE IP MULTISERVIÇOS),
BASEADA EM TECNOLOGIA MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) QUE
PERMITA A TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE SUA SEDE
(FORTALEZA) E AGÊNCIAS, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO INTEGRAL DE TODA SOLUÇÃO.
Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e doze, às dez horas na Av. Pedro
Ramalho, 5700 – Bloco E1 Térreo – Sala 04 – Passaré – Fortaleza – CE., conforme aviso
publicado no Diário Oficial da União do dia nove de agosto de dois mil e doze e no jornal Valor
Econômico, reuniram-se representantes do Banco do Nordeste do Brasil S/A e interessados,
ao final identificados para a realização da sessão de AUDIÊNCIA PÚBLICA, destinada a
prestar esclarecimentos relativos ao Edital de Registro de Preços para eventual contratação
de empresa(s) concessionária(s) de serviços de telecomunicações para prestação de serviços
especializados de comunicação integrada, utilizando solução de rede convergente de longa
distância (rede ip multiserviços), baseada em tecnologia mpls (multiprotocol label switching)
que permita a transferência de dados, voz e imagem entre sua sede (Fortaleza) e agências,
bem como a contratação de serviços de gerenciamento integral de toda solução. Os trabalhos
foram abertos pelo Coordenador da Comissão de Licitação Sr. Joaquim SALDANHA de Brito
Filho. Em seguida foi informado aos presentes que os objetivos da audiência era para
exclusiva discussão dos assuntos relacionados ao edital entre os interessados presentes e
os integrantes da mesa, composta por membros da Comissão de Licitação do Banco e
representantes da área técnica. Foi informado aos presentes que a mesa de trabalho iria
responder às perguntas formuladas, sendo aberto espaço para as perguntas dos interessados.
Com efeito, na medida em que as perguntas foram formuladas, as respostas foram proferidas.
Foi informado, ainda, que o Banco enviará diretamente a todos os interessados por meio do
correio eletrônico fornecidos na lista de presença, eventuais respostas de questões não
esclarecidas na sessão. Registre-se que as empresas interessadas deixaram documentos e
sugestões, conforme anexos. Nada mais havendo a tratar o Coordenador encerrou a sessão
da audiência pública, fazendo a lavratura a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vem
assinada pelos integrantes da mesa de trabalho e pelos representantes das empresas
presentes.

Fortaleza-CE., 23 de agosto de 2012.
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EMPRESAS/REPRESENTATES/RUBRICAS

01) TIM Brasil/Intelig
Francisco Moraes Mattos – TIM BRASIL (021) 8113.1865
fmmattos@tmbrasil.com.br
Barcelos Cavalcante – INTELIG (81) 9923.0108
Barcelos.cavalcante@timnordeste.com.br

02)

03)

04)

EMBRATEL
Antônio Carlos ( ) 9207.9175
acmpaz@embratel.com.br
Charles Allan Duarte Lima ( ) 9106.9421
charlan@embratel.com.br

LANLINK
Marcos Viriato (85) 8202.4915
Marcos.viriato@lanlink.com.br
Charles Boris (85) 9773.1093
Charles.boris@lanlink.com.br

VECTRA
Victor Formiga (81) 8866.7332
Victor.formiga@vectracs.com.br

05) STEFANINI
Luiz Pedrette (85) 8146.0573
ipedrette@stafanini.com.br
Adrano Cavalcante (85) 8130.0916

________________________

________________________

________________________

_________________________

________________________

06) OI
Elano deA. Lima Filho
elano@oi.net.br
Necarle Figueredo Delmiro
Fabiano Gonçalves de Loiola

___________________________

