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Referência: Pregão Eletrônico nº 019, para  Registro de Preços por 12 meses, 
visando a instalações de pontos de rede lógicos e elétr icos 
duplo .  

 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 
 

 
EMPRESA 1 

 

1 - “9 - DOS PRAZOS  
 
9.1 – Prazos para vistoria técnica, projeto executivo e cronograma:  
 
a)  Grupos Simples e Médio: Para solicitações com no máximo 10 ( dez) locais numa mesma 
região  estadual  (referência  mapa  de  regiões  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  fonte 
TURISRIO  -  Apenso  I)  o  prazo  para  a  vistoria  e  cronograma  executivo  será  de  até  10 
(dez) dias úteis.   
 
b)  Grupos  Superior  e  Especial:  Para  solicitações  com  no  máximo  05  (cinco)  locais  
numa mesma região estadual (referência mapa de regiões do Estado do Rio de Janeiro – 
fonte TURISRIO - Apenso I) o prazo para a vistoria e projeto executivo será de até 20 (vinte) 
dias úteis.” 
 
Entendemos que essa vistoria técnica se refere á contratada, ou seja, deverá ser realizada 
após assinatura do contrato a fim de criarmos um cronograma e/ou projeto de execução para 
o objeto do presente pregão. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: informamos que a vistoria técnica deverá ser realizada pela empresa vencedora, 
conforme previsto nos subitens 12.18 e 12.19 do Termo de Referência - Anexo I. 
  
 

EMPRESA 2 
 
Carta solicitando esclarecimentos, recebida pelo Protocolo do PRODERJ, às 15h40min, do 
dia 17 de novembro do corrente (cópia scaniada no arquivo Anexo), obteve os seguintes 
entendimentos: 

1. Julgamento pelo Menor Preço por Lote - A Administração entendeu como melhor opção, visando 

ampliar a participação de empresas do mercado, além de que, os itens do Lote 2 serão de 
demandas eventuais e vinculadas a algumas situações do Lote 1. Solicitamos atender às 
exigências do Edital;  

2. Participação de Consórcio - Não foi prevista esta possibilidade no Edital; e  

3. Requisitos de capacitação técnica - A nossa Área Técnica definiu os requisitos de 
capacitação técnica. Solicitamos atender às exigências do Edital. 



 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
 

PROCESSO E-12/662487/2011 

DATA : 23/09/2011 FLS:  
 

 
RUBRICA : 
 

   

 

 
 
 
 
 

EMPRESA 3 
 
 
1 -“No item 7.1.2.6 pede a seguinte especificação: Cada Painel de Gerenciamento pode ser 
conectado em até 03 unidades de Modulo de Expansão”. Nossa solução não necessita de 
módulos de expansão, podendo a partir de um único gerenciador controlar até 45 painéis. 
Portanto, entendemos que nossa solução atende ao edital com sobras. Está correto nosso 
entendimento?” 
 
Resposta: 
 
Conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico Nº 019 / 2011, Termo de Referência Anexo I, 

item 2.2:  

“As instalações serão classificadas em 04 grupos, considerando-se o nº de pontos, complexidade e 

prazo de execução:  

a) Grupo Simples: até 15 (quinze) pontos de lógica e/ou de elétrica.  

b) Grupo Médio: acima de 15 (quinze) pontos de lógica e/ou de elétrica, até 70 (setenta) pontos.  

c) Grupo Superior: acima de 70 (setenta) pontos de lógica e/ou de elétrica.  

d) Grupo Especial: São instalações com a quantidade de pontos dos Grupos (Simples, Médio ou 

Superior), que se enquadrem em uma das situações abaixo:  

Distância do ponto, superior a 90 metros;  

Interligação entre prédios (infraestrutura externa com adequações civis).  

Locais com distância (≥) maior ou igual a 100 Km do centro do Rio de Janeiro." 

Assim sendo, na solução do gerenciamento de camada física queremos obter ampla e total 

escalabilidade e com o menor custo de atendimento a todas as condições impostas no edital, e a 

solução proposta no questionamento (controlar ate 45 painéis), estará super dimensionando para 

todos os itens abrindo posterior questionamento em relação a aditivos e dificuldades de 

atendimento, portanto deverão ser mantidas as exigências requeridas. No entanto, poderemos 

aceitar a  solução proposta, após diligência e confirmação de compatibilidade técnica, total, com o 

objeto (dos softwares e equipamentos envolvidos); bem como a comprovação de homologação dos 

produtos (equipamentos e softwares) junto à ANATEL e demais órgãos competentes. 
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2 -  “No item 7.1.2.6 pede a seguinte especificação: “A interligação entre o painel de 
gerenciamento e o módulo de expansão patch cord proprietário da solução de 
gerenciamento“. Nossa solução não necessita de gerenciador secundário, pois todas 
estas funcionalidade são feitas por um único gerenciador, além do mais, a 
interconexão dos painéis é feita com cabo flat, também proprietário desta solução. 
Portanto, entendemos que esta especificação atende integralmente ao que é pedido 
no edital. Está correto nosso entendimento?” 

 
Resposta: 
 

Para as soluções propostas, será obrigatória a entrega de todos os cabos proprietários, 

independentemente da quantidade de painéis a serem gerenciados, o qual deve estar apresentada 

via declaração do fabricante para esse processo licitatório e as demais exigências deverão ser 

atendidas em sua total plenitude. No entanto, poderemos aceitar a solução proposta, após 

diligência e confirmação de compatibilidade técnica, total, com o objeto (dos softwares e 

equipamentos envolvidos); bem como a comprovação de homologação dos produtos 

(equipamentos e softwares) junto à ANATEL e demais órgãos competentes. 

A promoção de diligência está prevista no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

 

EMPRESA 4 
 
No item 7.1.2.10 pede a seguinte especificação: “Deverá apresentar um quinto elemento de 
cobre responsável para a comprovação da continuidade entre as duas portas que estarão 
conectadas. Esta tecnologia garante, através das evidências objetivas do sistema em 
questão, que as manobras serão realizadas pela continuidade da conexão de um extremo ao 
outro do patch cord, eliminando, portanto, qualquer risco de informação corrompida no 
banco de dados.” O objetivo deste quinto elemento de cobre na fibra é indicar aos técnicos 
falha ou ruptura dos mesmo. Nosso produto não necessita deste quinto elemento, pois todo 
este gerenciamento e verificação é feita por software, portanto entendemos que nossa 
solução atende ao objetivo final exigido nesta funcionalidade. Está correto nosso 
entendimento?” 
 
Resposta: 
 
Escolhemos a especificação informada para a total transparência do processo licitatório, evitando o 
direcionamento a um único fabricante, e garantindo fisicamente a conectividade através do quinto 
elemento de cobre, que é pré requisito para a maioria dos sistemas encontrados no mercado. 
Portanto, fica mantida a exigência, da especificação com o quinto elemento de cobre, entretanto 
poderemos aceitar a solução proposta, após diligência e confirmação de compatibilidade técnica, 
total, com o objeto (dos softwares e equipamentos envolvidos); bem como a comprovação de 
homologação dos produtos (equipamentos e softwares) junto à ANATEL e demais órgãos 
competentes. Diligência prevista no parágrafo 3º, do artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 
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EMPRESA 5 
 
 
Com referência ao Edital Proderj 019/2011, temos o seguinte questionamento: 
Notamos que a descrição dos itens do LOTE 02 mencionados nas páginas: “Exibição da Lista de 
Licitação” e “Inscrição de Propostas”, do site do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA 
- do Governo do Estado do RJ, diferem  dos descritivos do mesmo LOTE, que aparecem no Apenso 
“A” da PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo II do Edital) e também dos mesmos itens mencionados na 
“ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS DOS EQUIPAMENTOS/COMPONENTES 
COMPLEMENTARES AOS PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS” (Anexo VIII do Edital). 
É nosso entendimento que os descritivos corretos são os dos anexos do Edital e é nestes 
descritivos que devemos basear nossas cotações. 
Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Informamos que para efeito do descritivo do certame deverão ser utilizados os anexos 
do Edital. O seu entendimento está correto. 
 


