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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Enviado em: terça-feira, 2 de agosto de 2016 10:50

Para: 'Pedro Paulo Polly de Freitas'

Assunto: Pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico 22_2016

Sr. Pedro Paulo, 

Em atenção aos questionamentos feitos,  seguem as  respostas da área requisitante. 

Na expectativa de que tenhamos sanado suas dúvidas, nos mantemos à sua disposição para 

dirimir qualquer outra questão que possa surgir. 

Att. 
 

 

 
 

 

 

 

De: Departamento de Informática do CRC-RJ [mailto:informatica@crcrj.org.br]  

Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2016 17:35 

Para: licitacao <licitacao@crcrj.org.br> 

Assunto: Re: ENC: Pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico 22_2016 

 
Seguem abaixo as reapostas aos questionamentos:  
 
"Item 01: No Anexo 1, no item 1.2.3 está escrito que a contratada deverá fornecer uma capacidade mínima de 
20 Mbps;”  
Entendemos que o CRC RJ está licitando um link IP “Full”, em fibra ótica, com 100% de banda garantida, e o 
item diz que o link deve ser de no mínimo 20MB. Dessa forma, fica aberto a apresentação no pregão proposta 
para link IP de maior capacidade? Como se dará o comparativo de propostas, caso seja apresentado proposta de 
maior capacidade de link em relação as outras?"  
 
Res: Para atender às necessidades do CRCRJ o link deverá possuir capacidade mínima de 20Mbps. Em 

um pregão eletrônico observa-se o preço (lances), não existe análise da técnica, logo o questionamento 

não procede.  
 
"Item 02: No Anexo 1, no item 1.2.5 está escrito que a Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 12 IP’s 
válidos para uso nos nossos servidores.  
O Edital é omisso em detalhar que tipo de numeração IP válida deverá ser fornecida pela contratada, visto 
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existirem dois tipos de numerações IP’s, a numeração IP Versão 04 e IP Versão 06. É sabido que a numeração 
IP Versão 04 encontra-se praticamente esgotada no mercado. Já a numeração IP Versão 06 está abundante, não 
havendo problemas em se fornecer os 12 IP’s válidos, conforme descrito em Edital.  
Entendemos que de acordo com o Edital podemos fornecer numeração IP válida na versão 06. Está correto 
nosso entendimento?"  
 
Re: Não, hoje o CRCRJ possuí 12 IPs válidos do tipo IPV4, logo deverão ser fornecidos 12 IPs deste tipo.  

 
"Item 03: No Anexo 1, no item 2.2. Está escrito que o prazo para instalação será de 20 dias a partir da 
publicação do contrato.  
O prazo de 20 (vinte) dias é inexequível quando falamos das empresas que ainda precisam disponibilizar sua 
infraestrutura dentro do prédio do CRC RJ. Além da obra em si para essa disponibilização, há a necessidade de 
se conseguir autorizações junto a Prefeitura para construção de obras de rua, o que no momento não está 

permitido devido a realização das Olimpíadas 2016. Haverá grande dificuldade em se cumprir o prazo caso o  
mesmo não seja estendido.  
Para que aja a ampla participação de um maior número de empresas, solicitamos a extensão do prazo de  
instalação para até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da publicação do contrato. Nosso pedido será acatado?"  
 
Re: Foi verificado que diversas operadoras já possuem fibra óptica passando na R Primeiro de Março a 

adjacentes, logo 20 dias seria um prazo suficiente para uma dessas empresas entrar com a fibra em nosso 

prédio.  
 
"No Anexo 1, no item 2.3 está escrito que a empresa deverá prestar os serviços em até 24 (vinte e quatro)  
horas após a abertura do chamado para os atendimentos normais e em até 3 (três) horas para os  
emergenciais.  
Entendemos que o prazo para os atendimento normais está dentro do praticado em mercado, mas para os  
casos de atendimentos emergenciais, solicitamos que ele seja estendido para até 4 horas após abertura do  
chamado, o que permitirá a ampla competitividade no certame. Nosso pedido será aceito?"  
 
Re: O CRCRJ é uma autarquia federal e, portanto, temos que reduzir o dadline ao mínimo, sendo assim, 

o prazo para atendimentos emergenciais não será alterado.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
---------- Original Message -----------  
From: "licitacao" <licitacao@crcrj.org.br>  
To: <informatica@crcrj.org.br>  
Sent: Mon, 1 Aug 2016 16:07:54 -0300  
Subject: ENC: Pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico 22_2016  
 
> Sr. Jorge,  
> Solicitamos responder ao pedido de esclarecimento do Sr. Pedro Paulo, representante da Telefônica do Brasil. Lembramos que o 
Pregão tem data para o dia 4 de agosto.  
>    
> Att.  
>    
>    
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>  
>    
>    
>  
> De: Pedro Paulo Polly de Freitas [mailto:Pedro.Freitas@telefonica.com]  
> Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2016 15:47  
> Para: licitacao@crcrj.org.br  
> Assunto: Pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico 22_2016  
>    
> Prezado Pregoeiro,  
>    
> A Telefônica do Brasil S/A solicita esclarecimentos à cerca do Edital Pregão Eletrônico 22/2016 e em 
conformidade com o item 1.3 do referido Edital.  
>    
> Nosso intuito é o de permitir uma maior competitividade do seu certame com a entrada maior de empresas, 
sem que a qualidade do serviço licitado seja comprometida.  
>    
> Agradecemos a atenção dispensada,  
>    
>    
> Atenciosamente,  
>    

 
> Pedro Paulo P. Freitas  
> Gerente de Negócios | PWCCB  
> Diretoria Comercial Governo e Novos Mercados | Telefônica Brasil  
> Avenida Ayrton Senna, 2.200, Bloco 01 - 2º Andar  
> 22775-003  | Rio de Janeiro - RJ  
> Tel + 55 21 99906 6840 I Cel + 55 21 99696 3951  
> pedro.freitas@telefonica.com   
> www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br   
>  

 
>    
> Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou confidencial. Se você não é 
o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste email pode estar proibida em virtude da legislação vigente. 
Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem.  
>    
>    
>  

 
>  
> Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad 
de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la 
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.  
>  
> The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this 
message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this 
transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.  
>  
> Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade 
de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da 
legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição  
------- End of Original Message -------  


