COMUNICADO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO PRESENCIAL nº 021/19

PROCESSO DE COMPRAS Nº 100/19

OBJETO: “SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET FIBRA ÓTICA”
Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, e conhecimento aos
interessados, após análise dos pedidos de esclarecimentos do edital, enviado pela empresa
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A., seguem nossas respostas:
E S C L A R E C I M E N T O S DO E D I T A L
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RESPOSTA:
Constante no edital:
3. Locais onde devem ser disponibilizados os links dedicados. Observações – (páginas 28 e
29)
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•
Os itens 3.1. E 3.2. – Instalação na Av. dos Estados e instalação na Av. Varsóvia –
devem obedecer ao critério de redundância, ou seja, se um destes circuitos eventualmente falhar
por qualquer motivo, o outro deverá obrigatoriamente estar ativo e em funcionamento.
•
Os itens 3.3. E 3.4. – Instalação na Av. Capuava e instalação na Av. Guaianazes –
devem obedecer ao critério de redundância, ou seja, se um destes circuitos eventualmente falhar
por qualquer motivo, o outro deverá obrigatoriamente estar ativo e em funcionamento.
1ª. Pergunta: “Está sendo solicitado que seja entregue os dois (2) links em modo Ativo /
Passivo, ou seja, um ativo em 200Mbps e outro em espera, totalizando 200 Mbps. ESTÁ CORRETO
NOSSO ENTENDIMENTO? ”
Resposta: As observações refletem a necessidade de links ativos e independentes, ou seja, na
Av. dos Estados deve ser fornecido um link ativo, de 200Mbps dedicado, com endereçamento IP fixo
(apto a navegação na internet). Na av. Varsóvia, também deve ser fornecido um link ativo, de 200
Mbps dedicado, com endereçamento IP fixo – diferente da Av. dos estados – (apto a navegação na
internet). Portanto, os links são independentes – 2 links de 200 Mbps ativos cada. A observação de
redundância em caso de falha tem como objetivo independência da origem (ou eventual caminho)
dos circuitos, assim, se por ventura um link falhe (exemplo: por rompimento) o outro link, por ter
origem (ou eventual caminho) diferente, não interromperá o fornecimento em pelo menos um
circuito.
As mesmas regras se aplicam em relação a Av. Capuava e Av. Guaianazes.
2ª. Pergunta: “Está sendo solicitado que sejam entregues os dois (2) links no modo ativo/ativo
ou seja, estaremos entregando dois (2) links de 200 Mbps (cada um deles) totalizando 400 Mbps,
sendo que se um deles falhar, automaticamente um(1) link de 200 ficara ativo. ESTÁ CORRETO NOSSO
ENTENDIMENTO?”
Resposta: Entendemos que a resposta da primeira pergunta responde também a segunda
pergunta.
3ª. Pergunta: “O item 5.4 – pág. 06/59 informa que a proposta comercial conforme definida
no Anexo II do edital, deverá ser apresentada, contendo: ”
a)

Nome, endereço, número do edital e do processo de licitação

b)

Preço unitário do produto e o preço global do item participante

“Diante da afirmação acima destacada, letra b, entendemos que as Operadoras Licitantes
poderão optar por participar somente do item 01, ou somente do item 02, ou ambos os itens
conforme a disponibilidade técnica de atendimento na região.
ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?”
Resposta: Sim.
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4ª. Pergunta: “O item 02 da planilha de preços descrita na página 27 do edital, traz o endereço
da Av. Olavo Alaísio de Lima – Banco de Alimentos, entretanto o logradouro está incompleto, sendo
necessário que seja informado o numeral em que se situará aquela instalação.
QUAL O NÚMERO DA AVENIDA EM QUE SE ENCOTRA O ÓRGÃO? ”
Resposta: A CRAISA possui uma grande área, e especificamente a Av. Olavo Alaísio de Lima é
uma rua lateral em que a CRAISA ocupa todo este lado da rua, não havendo, portanto, numeral de
identificação. Havendo dúvidas quanto ao real local para disponibilização do(s) circuito(s), vale
observar o tópico 7. – DA VISTORIA TÉCNICA.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas e Anexos do Edital, na mesma data e
horário anteriormente informados.
Santo André, 09 de dezembro de 2019 – Renan Bruno Barros Gumieri Ribeiro - Pregoeiro.

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA
Av. Dos Estados, 2.195, Santa Terezinha, Santo André – SP CEP: 09210-580
www.craisa.com.br - TEL: 4996-9500
Departamento Jurídico

