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Resposta ao Questionamento Nº SEI 0040864/2018

Em 14/02/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSOS SEI Nº: 00156/2018 / SGPR Nº:0005/2018

Submetida a questão à consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes termos:

1ª Pergunta: Poderia ser enviado o layout da UPA para que possamos mensurar a quantidade correta de cabos CAT6 a serem utilizados?
Resposta à 1ª pergunta:

Informamos que a planta do local com layout e localização dos pontos se encontram anexas ao Edital, última

página. ( http://www.cijun.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Edital-PP-001_2018.pdf ).

2ª Pergunta: Poderiam nos enviar nos informar o endereço da UPA e do CRAS para análise da ligação entre os prédios para fibra, apenas lembrando que se
ficarem em localidades distintas nenhum fornecedor conseguirá entregar esse serviço, pois é necessário liberação das concessionárias do município e da
prefeitura, para entrega desse serviço poderá ser contratado um link de uma operadora com o pagamento mensal dos serviço?
Resposta à 2ª pergunta: Os endereços das localidades estão descritos no Item 14 - Serviço de Lançamento de cabo Óptico página 44 do Edital. Quanto as
liberações junto a Prefeitura estas serão providencias pela CIJUN, e quanto as concessionárias estas serão providenciadas pela contratada.

3ª Pergunta: No item 14.1 Lançamento de cabo óptico 3.600 é a metragem?
Resposta à 3ª pergunta: Correto o entendimento, 3.600 metros

4ª Pergunta: A Fibra será multimodo ou monomodo?
Resposta à 4ª pergunta: A Fibra é monomodo, conforme descreve os itens 14.5 e 14.5 a na página 48 do Edital.

5ª Pergunta: Os conectores serão LC ou SC?
Resposta à 5ª pergunta: Os conectores serão SC, conforme descreve Item 14.3 - Emendas de fibra óptica por fusão.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em 14/02/2018, às 11:46, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal
8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0040864 e o código CRC
7D5B8CF0.
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