Resposta ao Questionamento Nº SEI
0051913/2018

Em 02/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
PROCESSO SEI : CIJ.00225/2018
Submetida a questão à consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos
seguintes termos:
1ª Pergunta: Cabo Drop CFOI – Fornecimento e instalação interna 2 fibras
Realizamos um projeto onde fornecemos e instalamos o cabo óptico Drop Fig.8 FTTH
Interno/Externo COG SM 02FO, para vão de 80 metros. Sua instalação ocorreu desde o ponto
de conexão externa da rede até o interior dos pontos onde estavam localizadas as ONUs/ONTs.
Entendemos que este cabo citado atende as exigências de fornecimento e instalação do cabo
Drop para vão de 80 metros e do cabo Drop CFOI para uso interno, uma vez que é superior.
Nosso entendimento está correto?
Resposta à 1ª pergunta: O entendimento não está correto. A aplicação dos cabos tipo DROP
deverão seguir as exigências do edital e normas de aplicação, sendo sua utilização da caixa de
emenda até o assinante, em distâncias máximas de até 400 metros.

2ª Pergunta: CTO – Caixa de Atendimento Óptico FTTX para até 16 fibras – Fornecimento e
instalação
No mesmo projeto fornecemos e instalamos caixas de emenda óptica para até 144 fibras que
permitiram a instalação de spliters óptico para fazer as conexões aos cabos drop através de
fusões com capacidade para 16 usuários ou mais. Entendemos que a complexidade desta
solução é semelhante ou superior ao exigido no item CTO – Caixa de Atendimento Óptico FTTX
para até 16 fibras portanto, atende o exigido no Edital. Nosso entendimento está correto?
Resposta à 2ª pergunta: O entendimento está parcialmente correto. A CTO deverá seguir as
exigências do Edital, sendo que a análise de semelhança ou superioridade do produto será
realizada quando da apresentação do catálogo, pelo vencedor, no ato da assinatura do contrato
nos termos do edital.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
02/08/2018, às 16:17, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I
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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 0051913 e o código
CRC AA876A2B.
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