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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0072610/2019

Em 19/07/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
PROCESSO SEI: CIJ.00664/2019

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

1ª Pergunta: É solicitado no item 5.6. A licitante deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo dos
produtos ofertados, para validação das especificações e características técnicas dos itens: (6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 e 17) correspondentes a Cabling e Fibra Óptica, preenchidos na coluna Fabricante de sua proposta.
Diante do exposto, peço para sanar as dúvidas abaixo e pontos abaixo: 1-) Acreditamos ter algum
equívoco, pois itens tais como: Patch Panel, Patch Cords, Keystone. não são solicitados catálogos, ressalto
que os itens mencionados para o envio são irrelevantes, sendo assim, pedimos que além da numeração seja
enviada a descrição dos itens que são obrigatórios o envio do mesmo para que não ocorra divergências na
sessão. 2-) Os itens solicitados para envio dos catálogos, realmente são os mencionados abaixo:

Resposta à 1ª pergunta: O entendimento está parcialmente correto.

Os catálogos deverão ser

apresentados para os materiais Patch Panel (itens 8 e 9) e Keystone (itens 10 e 11), considerando a
importância dos mesmos, conforme item "15. DOS CATÁLOGOS" do Termo de Referência - Anexo I do
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edital - os catálogos deverão ser apresentados para todos os materiais constantes no item "8.10.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS" do Termo de Referência - Anexo I do edital.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
19/07/2019, às 16:32, 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 0072610 e o código CRC B48713E5.
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