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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 relativos ao Termo de Referência (Anexo I) 
 

 
7.1.2.1 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 5e: 
  
No item 7.1.2.1 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 5e:, página 11, está especificado 
que “c) 1 trançamento interno, no mínimo”. Favor esclarecer o que significa esta característica.  
  
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
  
7.1.2.2 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 6: 
  
No item 7.1.2.2 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 6, página 11, está especificado que 
“c) 1 trançamento interno, no mínimo”. Favor esclarecer o que significa esta característica.  
  
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
  
7.1.2.5 - Patch Cord de Espelhamento para Racks 
  
No item 7.1.2.2 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 6, página 13, está especificado que 
“Os patch cords para a conexão dos equipamentos do usuário final devem ser construídos em uma 
extremidade com conector macho (plug) tipo RJ45 e na outra extremidade conector fêmea 
Categoria 6. O cabo utilizado para estes patch cords deverá ser cabo rígido categoria 6, 23 ou 24 
AWG de cobre em par trançado e ter as mesmas características de desempenhos nominais do 
cabeamento horizontal especificado”. A norma EIA/TIA-568-C.2 não prevê este tipo de produto, 
desta forma não existem requisitos que ele deva exceder e superar as recomendações para CAT.6. 
Entendemos que podemos fornecer o nosso produto sabendo que todos os seus componentes 
superam e excedem as características especificadas na norma. Está correto o nosso 
entendimento? 
  
Resposta: 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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7.1.2.3 - Patch Pannel Gerenciável 24 Categoria 6: 
  
No item 7.1.2.3 - Patch Pannel Gerenciável 24 Categoria 6:, página 11, está especificado que “São 
angulares para melhor organização dos patch cords”. Na parte traseira dos patch panels angulares, 
o cabo precisa fazer uma curva muito acentuada para ser conectado ao painel. Como o projeto opta 
por tecnologia de ponta que é a tecnologia CAT.6 entendemos que podemos utilizar patch panels 
retos e guias de cabos horizontais para melhor organização dos patch cords e evitar raios de 
curvaturas que poderão reduzir a desempenho do sistema. Está correto nosso entendimento? 
  
 Resposta: 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. 
  
No item .1.2.3 - Patch Pannel Gerenciável 24 Categoria 6, página 12, está especificado que o patch 
panel seja “CSA registrado”. O nosso produto possui certificação UL Listed. O UL é um laboratório 
Norte Americano reconhecido mundialmente e que está plenamente apto a realizar testes que 
comprovem o atendimento às normas e especificações vigentes. Entendemos que poderão ser 
apresentados certificados de outros laboratórios diferentes do CSA. Está correto o nosso 
entendimento? 

Resposta: 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. 

  

7.1.2.4 - Patch cord gerenciável – Categoria 6 

No item 7.1.2.4 - Patch cord gerenciável – Categoria 6, na página 12, é solicitado que “CSA 
Registrado”. O nosso produto possui certificação UL Listed. O UL é um laboratório Norte Americano 
reconhecido mundialmente e que está plenamente apto a realizar testes que comprovem o 
atendimento às normas e especificações vigentes. Entendemos que poderão ser apresentados 
certificados de outros laboratórios diferentes do CSA. Está correto o nosso entendimento? 
  

Resposta: 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. 
  

7.1.2.6 - Painel de Gerenciamento 

No item 7.1.2.6 - Painel de Gerenciamento, página 14, está especificado que “Deve ser 
obrigatoriamente conectado diretamente a parte traseira do patch panel modular, com o objetivo de 
eliminar a necessidade de utilização de espacos de rack”.  
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Esta é uma característica construtiva fornecida somente por um fabricante. Alem disso para tornar 
um patch panel em gerenciável é necessário conectar um gerenciador de painéis para cada patch 
panel, tornando a solução extremamente custosa. Considerando que os gerenciadores podem ser 
expandidos 3 vezes e o sistema suporta no máximo 50 gerenciadores cascateados, temos um 
limite de 150 painéis gerenciáveis em uma mesma área de conectividade. O nosso sistema de 
gerenciamento de camada física não possui limites para expansões, ultrapassando os 150 painéis 
por área de conectividade com apenas um (01) expansor. Entendemos que as características 
construtivas podem ser desconsideradas. Está correto o nosso entendimento? 
  

Resposta: 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. 

  
No item 7.1.2.6 - Painel de Gerenciamento, página 14, está especificado que “O hardware de 
gerenciamento principal possibilita a interligação com até outros 50 hardwares de gerenciamento 
principal via portas de conexão LAN. A instalação do hardware de gerenciamento principal requer a 
instalação de um módulo de interface para configuração local e acesso a usuários. Possui duas 
portas RJ45 1000 Base TX, sendo uma para ser interligado a outro painel de Gerenciamento em 
modo serial (atingindo o limite de 50 painéis em cascateados) e a outra porta que pode ser 
interligado aos switches e com o uso dessa conexão existente (internet, FR ou qualquer outra que o 
cliente estiver utilizando) poderá providenciar a troca de informações com outro Painel de 
Gerenciamento instalado em qualquer site desse cliente, tendo com isso gerenciamento de todas 
as suas unidades em tempo real; Cada Painel de Gerenciamento pode ser conectado em até 03 
unidades de Modulo de Expansão.”.  
O hardware do nosso sistema de gerenciamento de camada física conecta-se através de cabos 
UTP convencionais e sem limites para expansão atendendo aos requisitos funcionais 
especificados. Entendemos que as características construtivas podem ser desconsideradas, pois 
não existe um padrão definido para a construção dos sistemas de gerenciamento e as 
características apresentadas acima são fornecidas por somente um fabricante. Está correto o nosso 
entendimento? 
  
Resposta: 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. 

  
No item 7.1.2.6 - Painel de Gerenciamento, página 14, está especificado que “Cada Painel de 
Gerenciamento deve ser alimentado por 12VDC”. Os hardware do nosso sistema de gerenciamento 
de camada física se conectam diretamente a rede de energia elétrica, 127V ou 220V, sem a 
necessidade de fontes de alimentação externas. Entendemos que as características construtivas 
podem ser desconsideradas, pois não existe um padrão definido para a construção dos sistemas de 
gerenciamento. Está correto o nosso entendimento? 
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Resposta: 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. 

No item 7.1.2.6 - Painel de Gerenciamento, página 15, está especificado que “ 

O painel de gerenciamento deverá obrigatoriamente não utilizar tela LCD, ou seja o técnico deve 
interagir com o sistema cumprindo ordens de trabalho e localizando pontos através de uma 
varredura proporcionada por botões no localizados no proprio patch panel e com feedback visual 
via continuidade proporcionada pelos patch cords e sinalização de leds em tempo real”. A varredura 
de LEDs no nosso sistema de gerenciamento de camada física é iniciada através do Control Pad, 
um hardware que se conecta ao Scanner e permite a varredura de todas as portas de patch panel 
controlados pelo respectivo Scanner. Entendemos que as características construtivas podem ser 
desconsideradas, pois não existe um padrão definido para a construção dos sistemas de 
gerenciamento limitando o fornecimento a apenas um fabricante e a funcionalidade de varredura é 
atendida através do Control Pad. Está correto o nosso entendimento? 
  

Resposta: 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. 

7.1.2.7 - Módulo de Expansão de Gerenciamento 

No item 7.1.2.7 - Módulo de Expansão de Gerenciamento, página 15, está especificado que “Deve 
ser obrigatoriamente conectado diretamente a parte traseira do patch panel modular, com o objetivo 
de eliminar a necessidade de utilização de espacos de rack. A utilização deste hardware elimina a 
necessidade de utilização de espaços de rack adicionais, pois o mesmo se conecta diretamente ao 
patch panel gerenciável ”. O nosso hardware do sistema de gerenciamento de camada física não 
possui limites para expansão e atende aos requisitos funcionais especificados. Entendemos que as 
características construtivas podem ser desconsideradas, pois não existe um padrão definido para a 
construção dos sistemas de gerenciamento e as características apresentadas acima são fornecidas 
por somente um fabricante. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 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. 

No item 7.1.2.7 - Módulo de Expansão de Gerenciamento, página 15, está especificado que “Deve 
utilizar a mesma fonte de alimentação do Painel de Gerenciamento”. Os hardware do nosso 
sistema de gerenciamento de camada física se conectam diretamente a rede de energia elétrica, 
127V ou 220V, sem a necessidade de fontes de alimentação externas. Entendemos que as 
características construtivas podem ser desconsideradas, pois não existe um padrão definido para a 
construção dos sistemas de gerenciamento limitando o fornecimento a somente um fabricante. Está 
correto o nosso entendimento? 
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Resposta: 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. 

7.1.2.8 - Software de Gerenciamento para o Sistema Inteligente 

No item 7.1.2.8 - Software de Gerenciamento para o Sistema Inteligente, página 18, está 
especificado que “A licença de software deverá ser ilimitada para quantidade de portas por Rack, 
até um total de 50 (cinquenta) Racks”. A nossa licença de software não possui limitação de pontos 
por rack bem com limitação no total de racks. Os pacotes estão disponível em lotes de 1000 portas, 
sem limites de expansão que podem ser utilizadas de qualquer forma no sistema. Entendemos que 
este modelo de licença atende as necessidades funcionais solicitadas e que a forma especificada 
limita o fornecimento da solução a um fabricante. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 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. 

7.1.2.9 - Distribuidor Ótico Gerenciável LC 

No item 7.1.2.9 - Distribuidor Ótico Gerenciável LC, página 18, está especificado que “As bandejas 
devem contar com recortes para a inserção dos cabos de fibra óptica em pelo menos 03 de seus 
lados a fim de melhorar o manejo dos feixes de cabos”. Os nossos DIOs gerenciáveis possuem 
dois recortes para a inserção de cabos próximos das bordas laterais na parte traseira, permitindo 
um manejo eficiente dos feixes de cabos. Entendemos que o item é atendido conforme exposto 
acima, está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 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. 

No item 7.1.2.9 - Distribuidor Ótico Gerenciável LC, página 18, está especificado que “Deve permitir 
a instalação de painéis modulares administráveis sobre os quais serão instalados os acopladores 
de Fibra de tipo LC. Não serão aceitos painéis para acopladores que não permitam a instalação no 
futuro de outro tipo de acopladores. Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posições não 
utilizadas do painel de Fibra Óptica.”. Os nossos DIOs gerenciáveis possuem os 24 conectores LC-
Duplex já acolados na parte frontal da bandeja, dispensando a necessidade de se utilizar tampas 
cegas. O tipo de conector utilizado na solução, conforme recomendado por normas vigentes, não 
afetam nenhum parâmetro de desempenho da rede. A compatibilidade com equipamentos que 
necessitem outro tipo de conector que não seja LC é mantida através de cordões ópticos mistos, 
por exemplo, LC/SC. Entendemos que a modularidade e o tipo de conector utilizado no DIO da 
solução Patchview não afetam os parâmetros de desempenho da rede e compatibilidade atendendo 
plenamente a funcionalidade especificada. Está correto o nosso entendimento? 
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Resposta: 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. 

  
No item 7.1.2.9 - Distribuidor Ótico Gerenciável LC, página 18, está especificado que “Devem 
obrigatoriamente ser compatíveis com os módulos de gerenciamento existentes com também 
proceder a todas as funções necessárias para o melhor gerenciamento de camada física.” Quais 
são os módulos de gerenciamento existentes na rede para que possamos avaliar a 
compatibilidade? 
  

Resposta: 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. 

 

7.1.2.10 - Patch Cord de Fibra Óptica para gerenciamento 

No item 7.1.2.10 - Patch Cord de Fibra Óptica para gerenciamento, página 19, está especificado 
que “Retenção de cabo > 25 libras”. Os nossos cordões ópticos inteligentes seguem a norma 
ANSI/TIA/EIA-568-C.3 e cumprem todos os parâmetros de testes mecânicos e de performance 
especificados nela. Entendemos assim que o item é atendido com o exposto acima. Está coreto o 
nosso entendimento? 

Resposta: 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. 

 
No item 7.1.2.10 - Patch Cord de Fibra Óptica para gerenciamento, página 19, está especificado 
que “Deverá apresentar um quinto elemento de cobre responsável para a comprovação da 
continuidade entre as duas portas que estão conectadas.”. Os nossos cordões ópticos inteligentes 
possuem um elemento de cobre adicional para o gerenciamento com a mesma funcionalidade que 
o especificado no texto. Entendemos que o item é atendido. Está correto o nosso entendimento?  
  

Resposta: 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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7.1.2.11- Voice Panel 50 portas: 

No item 7.1.2.11- Voice Panel 50 portas, página 19, está especificado que “h) Possuir guia traseiro 
para ancoragem dos cabos, com sistema de fixação por encaixe, para permitir a instalação ou 
retirada sem interferência no Voice Panel”. Entendemos que uma vez instalado e fixado no voice 
panel todo o cabeamento, não existe razão para que se retire a guia de cabos traseiro. Entendemos 
que podemos fornecer o nosso painel que permite a perfeita acomodação traseiro dos cabos 
respeitando os parâmetros especificados em norma. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 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. 

7.1.2.14 - Patch Cord cat 5e (telefonia) 

No item 7.1.2.14 - Patch Cord cat 5e (telefonia), página 19, está especificado que “Flexível, 
Comprimento de 1 metro, em cabo multifilar, 24AWG, 4 pares trançados tipo UTP, impedância 100 
Ohms, compatível com os padrões da cat 5e, com capa em PVC na cor laranja. Entendemos que 
as cores do patch cord são destinados para identificar o cabeamento e não influencia na 
performance do cabeamento, além de que a cor laranja é utilizada para identificar fibras MMF 65.5 
podendo causar confusões na identificação. Considerando o exposto acima podemos fornecer na 
cor vermelho? 

Resposta: 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. 

  7.1.2.31 - DISTRIBUIDOR ÓPTICO 

No item 7.1.2.31 - DISTRIBUIDOR ÓPTICO, página 24, está especificado que “d) A tampa deve ser 
removível a fim de poder realizar manutenções, ampliações ou mudanças”.O nosso DIO possui 
gaveta deslizante que permite a visualização das fibras e acesso as conexões, sem impactar no 
funcionamento da rede de dados. Entendemos que o nosso DIO pode ser ofertado, pois possui 
características similares atendendo plenamente os requisitos funcionais solicitados. Está correto o 
nosso entendimento? 

Resposta: 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. 

  
No item 7.1.2.31 - DISTRIBUIDOR ÓPTICO, página 24, está especificado que “f) As bandejas 
devem contar com recortes para a inserção dos cabos de fibra óptica em pelo menos 03 de seus 
lados a fim de melhorar o manejo dos feixos de cabos.”. Os nossos DIOs gerenciáveis possuem 
dois recortes para a inserção de cabos próximos das bordas laterais na parte traseira, permitindo 
um manejo eficiente dos feixes de cabos. Entendemos que o item é atendido conforme exposto 
acima, está correto o nosso entendimento? 
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Resposta: 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. 

  
7.1.2.32- CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA 
  
No item 7.1.2.32- CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA, página 24, está especificado que “d) O 
conector deve incluir botas ou camisas para 2mm e 900um indistintamente”. Todo cordão de 2mm 
contem um elemento óptico de 900um, portanto o boot de 900um atende o especificado. Está 
correto o nosso entendimento? 
  

Resposta: 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. 

 

 
 
 
 
 


