ESCLARECIMENTOS – PREGÃO Nº 001/2017

PERGUNTA 01 - A visita ao local da obra é obrigatória?
R: A visita técnica não é obrigatória, mas caso a interessada assim necessite, há a possibilidade de
agendarmos uma visita às instalações.
PERGUNTA 02 - Não existe valor de referência do edital?
R: A informação já foi retificada e consta no Comprasnet. O valor máximo a ser pago por este serviço
será R$ 97.496,50 (noventa e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
PERGUNTA 03 - Existe projeto executivo em DWG?
R: Não. As licitantes não precisam apresentar o projeto executivo
PERGUNTA 04 - A Categoria do cabo UTP, Patch, Panel, Patch Cords é Categoria 5e?
R: Sim.
PERGUNTA 05 - O cabeamento solicitado será do tipo estruturado?
R: Sim. Até 100 pontos de dados e até 50 pontos para voz.
PERGUNTA 06 - Será necessária a utilização de Voice Panel?
R: Não.
PERGUNTA 07 - Quanto a infraestrutura para passagem dos cabos de dados/voz e elétrica, a mesma ja
esta disponibilizada?
R: Sim. A infraestrutura para passagem de cabos é composta de eletrocalhas (separadas por elétrica e
rede), tubulações no piso (piso não elevado).
PERGUNTA 08 - Já existe Rack para acomodação do cabeamento e central telefônica ou o mesmo
deverá ser fornecido pela prestadora do serviço?
R: Já existe o Rack.
PERGUNTA 09 - Deverá ser fornecido o relatório em Penta Scanner da certificação da rede de dados e
voz?
R: deverá emitir um relatório que todos os pontos estão funcionando corretamente. Caso no momento da
instalação algum ponto apresentar problema, a contratada deverá fazer o reparo entre os dias 10 e 12 de
fevereiro.
PERGUNTA 10 - Deverá ser fornecido pela prestadora de serviço o As Built da rede de dados/voz e
elétrica?
R:O Edital não contempla.
PERGUNTA 11 - Os cabos utilizados, tando de dados/voz e elétrica, deverão ser do tipo CM
(antichamas)?
R: Sim
PERGUNTA 12 - Serão 200 pontos de rede elétrica?
R: Não. São até 100 pontos de elétrica.

PERGUNTA 13 - Serão 144 pontos de cabeamento estruturado, ja que estão pedindo 6 Patch Panels de
24 portas?
R: Sim. Serão até 144 pontos.
PERGUNTA 14 - Com relação a Quantidade de Patch Cords Solicitada, 250 unidades: Se forem 144
pontos de dados e voz deveriam ser solicitados 288 Patch Cords.
R: Não. A quantidade são 250 conforme solicitado
PERGUNTA 15 - Foram solicitadas 150 Conectores RJ 45 fêmea e 150 Caixas de sobrepor com 2
módulos. Serão usados os 2 módulos ou apenas 1 módulo?
R: Serão usados 2 módulos.
PERGUNTA 16 - Existe alguma preferência pela CAU/RJ a respeito da marca dos cabos, tomadas,
Patch cord´s e Patch Panels, para dados/vos e para cabos elétricos?
R: Não há a possibilidade de especificação de marca para os materiais usados.
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