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COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CAMPUS PINHEIRAL
<colic.cpin@ifrj.edu.br>

Questionamentos - PE 08/2017 - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia 
2 mensagens

Raphael Lourenço Mora <raphael.mora@connectcom.com.br> 5 de outubro de 2017 11:21
Para: colic.cpin@ifrj.edu.br
Cc: prevendasgoverno <prevendasgoverno@connectcom.com.br>

Prezados Membros da Comissão Julgadora.

 

A empresa Connectcom vem por esta solicitar os seguintes esclarecimentos referente ao pregão eletrônico 08/2017
– Contratação de Serviços de Infraestrutura de Rede Lógica para o Campus Pinheiral do IFRJ.

 

1.       Referente ao edital 08/2017 poderiam informar o tipo de contrato é para execução de todo o objeto da licitação
em 12 meses ou por empreitada?

 

2.       Referente ao Anexo II Especificações Técnicas dos Materiais e Componentes, página 47 possui uma lista
de materiais onde indica as quantidades dos mesmos.

·         Conforme indicação na planilha para o item Cabo de Comunicação UTP cat6 possui
quantidade de 300metros e para o item instalação de ponto de rede possui uma quantidade de 30
unidades.

·         Com as informações acima se tivermos 30 pontos de rede para instalar e a quantidade máxima
da planilha de quantidades indica 300 metros na quantidade total de cabos, vamos ter uma
metragem de 10 metros de cabo cat6 por ponto de rede. Está correto nosso entendimento referente
a esta estimativa do Órgão?

 

3.       Referente ao Anexo II Especificações Técnicas dos Serviços, itens Construção de linha de dutos,
Construção de Caixa de Passagem.

·         Conforme itens informados acima, o Órgão possui alguma planta baixa em DWG ou PDF dos
locais onde serão construídas as caixas de passagem e rota de linhas de dutos para um melhor
dimensionamento da proposta.

 

4.       Edital: Referente ao Anexo II Especificações Técnicas, página 47 possui uma lista de materiais onde indica
as quantidades dos mesmos.

·         Possui alguma lista de materiais com valores unitários e valores totais como referência? Caso
afirmativo poderia encaminhar.

 

5.       Edital: Referente ao Anexo I Termo de Referência ou Projeto Básico, item 11 da Adequação Orçamentária
onde possui indicado um valor R$ 188000000, não está claro o valor devido o mesmo não possuir separação de
algarismos e casas decimais.

·         Poderiam indicar o valor correto com suas devidas indicações de casas decimais, por extenso e
informar se o mesmo seria o valor global da proposta.

 

6.       Edital: Referente ao Anexo II Especificações Técnicas dos Materiais e Componentes, item Cabo de
Comunicação UTP cat6 U/UTP.
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Conforme informado no tipo de flamabilidade do cabo CAT6 podem ser fornecidos cabos do tipo CM ou LSZH, está
correto nosso entendimento?

 

 

Atenciosamente,

 

Raphael Lourenço Mora

Analista de Pré Vendas

raphael.mora@connectcom.com.br

+55 11 – 50951200
Ramal: 1142 

+55 11 – 99901-8113

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CAMPUS PINHEIRAL
<colic.cpin@ifrj.edu.br>

5 de outubro de 2017
12:33

Para: COORDENAÇÃO DE SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CAMPUS PINHEIRAL
<csti.cpin@ifrj.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Encaminho pedido de esclarecimento de uma empresa interessada em participar do pregão 08/2017.

Os itens 4 e 5 serão respondidos pela Coordenação de Licitações. 

Gentileza encaminhar para mim a resposta dos itens 1, 2, 3 e 6 para que eu possa publicar os esclarecimentos no
comprasnet.

Atenciosamente,

Vinícius
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