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Esclarecimento 04/10/2018 16:33:16
 
Pedido de Esclarecimento empresa TELEMONT com as respostas: Questionamento 1 Quanto ao OBJETO do edital (página 1), entendemos se tratar
de: - “Execução de obra na implantação/instalação de rede de comunicação/ monitoramento no GDF” do subitem 7.02 e - “Manutenção de rede de
fibra óptica” do subitem 7.05. Ambos da lista de serviços anexa à Lei Compl. 116/03. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O
entendimento está incorreto. Questionamento 2 Quanto ao item 12 da página 34, referente a CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS: Analisamos a
alteração de valores dos itens desta nova versão do edital e, após pesquisa de mercado efetuada pela Telemont, os itens abaixo foram identificados
como inexequíveis pois seus valores encontram-se abaixo do praticado pelo mercado, não sendo possível em alguns casos atender ao custo do item:
[...] Portanto solicitamos a revisão dos valores dos materiais e serviços. Nossa solicitação será atendida? RESPOSTA: A solicitação não será
atendida. O preço considerado foi o menor preço encontrado, inclusive entre os preços públicos, para cada item em atendimento à decisão
3.281/2018 do TCDF. Questionamento 3 Quanto ao item 13 (página 36) CLASSIFICAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS POR SUA NATUREZA:
Entendemos que todos os “bens” no edital relacionados devem ser cotados para serem adquiridos, escriturados fiscalmente e contabilizados pelo
vencedor do certame como custo do serviço prestado e faturados apenas por NF de prestação de serviço com fornecimento de materiais, ou seja,
não serão os “bens” fornecidos objeto de operações de venda mercantil. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está
incorreto. Questionamento 4 Quanto ao item 16 (página 40) DA GARANTIA DAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS: Entendemos que para atendimento dos
itens 16.1.3 e 16.1.4, referentes à Garantia das peças e equipamentos, podemos disponibilizar um número de telefone 0800 para acionamento do
suporte em qualquer horário. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está correto. Questionamento 5 Quanto ao item 1 do
Anexo III (página 57) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. Referente ao Grupo 1 – Item 1 – Poste de Concreto: A
especificação técnica deste item especifica: "8. A CONTRATADA deverá executar a limpeza do local de instalação dos postes e fazer os acabamentos
necessários reconstituindo as características anteriores da implantação;". Entendemos que além do fornecimento do poste e demais acessórios
descritos, deve ser contemplado a instalação do mesmo. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está correto.
Questionamento 6 Quanto ao item 1 do Anexo III (página 57) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. Referente ao Grupo
1 – Item 18 – Cadeado Tetra: A especificação técnica deste item especifica: " 3. Todos os cadeados deverão possuir o mesmo segredo, ou seja,
devem possuir uma chave mestra que abra todos os cadeados.". Entendemos que todos os cadeados deverão compartilhar o mesmo segredo, e com
isso a chave de cada cadeado será uma chave mestra. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está correto.
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Resposta 04/10/2018 16:33:16
 
Pedido de Esclarecimento empresa TELEMONT com as respostas: Questionamento 1 Quanto ao OBJETO do edital (página 1), entendemos se tratar
de: - “Execução de obra na implantação/instalação de rede de comunicação/ monitoramento no GDF” do subitem 7.02 e - “Manutenção de rede de
fibra óptica” do subitem 7.05. Ambos da lista de serviços anexa à Lei Compl. 116/03. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O
entendimento está incorreto. Questionamento 2 Quanto ao item 12 da página 34, referente a CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS: Analisamos a
alteração de valores dos itens desta nova versão do edital e, após pesquisa de mercado efetuada pela Telemont, os itens abaixo foram identificados
como inexequíveis pois seus valores encontram-se abaixo do praticado pelo mercado, não sendo possível em alguns casos atender ao custo do item:
[...] Portanto solicitamos a revisão dos valores dos materiais e serviços. Nossa solicitação será atendida? RESPOSTA: A solicitação não será
atendida. O preço considerado foi o menor preço encontrado, inclusive entre os preços públicos, para cada item em atendimento à decisão
3.281/2018 do TCDF. Questionamento 3 Quanto ao item 13 (página 36) CLASSIFICAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS POR SUA NATUREZA:
Entendemos que todos os “bens” no edital relacionados devem ser cotados para serem adquiridos, escriturados fiscalmente e contabilizados pelo
vencedor do certame como custo do serviço prestado e faturados apenas por NF de prestação de serviço com fornecimento de materiais, ou seja,
não serão os “bens” fornecidos objeto de operações de venda mercantil. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está
incorreto. Questionamento 4 Quanto ao item 16 (página 40) DA GARANTIA DAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS: Entendemos que para atendimento dos
itens 16.1.3 e 16.1.4, referentes à Garantia das peças e equipamentos, podemos disponibilizar um número de telefone 0800 para acionamento do
suporte em qualquer horário. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está correto. Questionamento 5 Quanto ao item 1 do
Anexo III (página 57) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. Referente ao Grupo 1 – Item 1 – Poste de Concreto: A
especificação técnica deste item especifica: ´8. A CONTRATADA deverá executar a limpeza do local de instalação dos postes e fazer os acabamentos
necessários reconstituindo as características anteriores da implantação;". Entendemos que além do fornecimento do poste e demais acessórios
descritos, deve ser contemplado a instalação do mesmo. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está correto.
Questionamento 6 Quanto ao item 1 do Anexo III (página 57) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. Referente ao Grupo
1 – Item 18 – Cadeado Tetra: A especificação técnica deste item especifica: " 3. Todos os cadeados deverão possuir o mesmo segredo, ou seja,
devem possuir uma chave mestra que abra todos os cadeados.". Entendemos que todos os cadeados deverão compartilhar o mesmo segredo, e com
isso a chave de cada cadeado será uma chave mestra. Está correto nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está correto.
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Esclarecimento 03/10/2018 17:06:56
 
2º Pedido de Esclarecimento da empresa AVANTIA: 01 – ESCLARECIMENTO De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA –
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, deverão ser ofertadas para cada equipamento/material, garantias conforme
descrição abaixo: Grupo 1: Item 1 – Poste de Concreto – “Os postes devem ser garantidos pelo fornecedor contra qualquer defeito de projeto,
material ou fabricação por um período mínimo de 10 (dez) anos.”; Item 3 - Injetor de alimentação PoE/PoE+ - Garantia on-site pelo período de 36
(trinta e seis) meses; Item 4 - Baterias estacionárias para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses, livre de manutenção; Item 5 - Baterias
para Nobreaks - Deverá possuir garantia de 24 meses; Item 6 - Controladores de carga para Sistema Fotovoltaico MPPT - Garantia: 24 meses; Item
7 - Inversor de energia para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses. Item 8 - Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses. Grupo 2: Item 19
- Switch 24 portas gerenciável - Deverá possuir garantia de 24 meses Conforme é de conhecimento, a maioria dos fabricantes fornece garantia de
equipamentos para 12 meses. Entendemos que tal solicitação das garantias dos equipamentos citados acima, poderá ser atendida com uma carta
da LICITANTE se comprometendo a atender a garantia solicitada pelo órgão através da substituição do equipamento, se necessário, sem ônus para
a CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento?
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Resposta 03/10/2018 17:06:56
 
Senhora Licitante, Em atenção ao 2º Pedido de Esclarecimento dessa empresa, que assim pergunta: 01 – ESCLARECIMENTO De acordo com o
ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, deverão ser ofertadas para cada
equipamento/material, garantias conforme descrição abaixo: Grupo 1: Item 1 – Poste de Concreto – “Os postes devem ser garantidos pelo
fornecedor contra qualquer defeito de projeto, material ou fabricação por um período mínimo de 10 (dez) anos.”; Item 3 - Injetor de alimentação
PoE/PoE+ - Garantia on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses; Item 4 - Baterias estacionárias para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24
meses, livre de manutenção; Item 5 - Baterias para Nobreaks - Deverá possuir garantia de 24 meses; Item 6 - Controladores de carga para
Sistema Fotovoltaico MPPT - Garantia: 24 meses; Item 7 - Inversor de energia para Sistema Fotovoltaico - Garantia de 24 meses. Item 8 - Sistema
Fotovoltaico - Garantia de 24 meses. Grupo 2: Item 19 - Switch 24 portas gerenciável - Deverá possuir garantia de 24 meses Conforme é de
conhecimento, a maioria dos fabricantes fornece garantia de equipamentos para 12 meses. Entendemos que tal solicitação das garantias dos
equipamentos citados acima, poderá ser atendida com uma carta da LICITANTE se comprometendo a atender a garantia solicitada pelo órgão
através da substituição do equipamento, se necessário, sem ônus para a CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento? Esclareço que a
garantia deve ser oferecida pela licitante por qualquer forma, em sua proposta ou junto à documentação de habilitação, sendo a contratada a
responsável pelas garantias e prazos exigidos no edital, independente da garantia e prazo fornecido pelo fabricante, sendo que em caso de a
garantia e prazos fornecidos pelo fabricante for superior ao prazos estabelecidos no edital, a contratada deverá prestar a garantia de acordo com o
fabricante, ou seja, superior a estabelecida no edital, conforme prescreve o item 16 e seus subitens: 16. DA GARANTIA DAS PEÇAS E
EQUIPAMENTOS 16.1 DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E SERVIÇOS 16.1.1. A garantia abrangerá todos os materiais pelo período mínimo
constante na Tabela de Especificações Técnicas dos Equipamentos e Serviços, Anexo III, para os serviços de instalação, por um período mínimo de
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços; 16.1.2. Nos casos em que as garantias
dos fabricantes forem maiores do que as exigidas no neste termo, deverá ser considerada a garantia do fabricante. 16.1.3. Durante o período de
garantia, a CONTRATADA deverá atender aos chamados e realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 6 (seis) horas a partir da
notificação. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de contato para abertura de chamados, de segunda a sexta-feira, das 08:00
às 18:00h (horário comercial), em Brasília. 16.1.4. Nos finais de semana, feriados e fora do horário comercial, a CONTRATADA poderá ser acionada
pelo Gerente do Projeto ou Suplente, em caráter emergencial para atender demandas de manutenção corretiva em pontos de captura, que ainda se
encontrem cobertos pela garantia. Brasília-DF, 03/10/2018. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro do Certame
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Esclarecimento 03/10/2018 16:35:09
 
Pedido de Esclarecimento empresa AVANTIA com as respostas: QUESTIONAMENTO 1 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, item 39 - Lançamento de eletrodutos metálicos - 1. Lançamento de
eletrodutos metálicos de 50 mm de diâmetro, em área externa de prédios; 2. Custo por metro de eletroduto lançado = R$/metro). De acordo com a
especificação do item entendemos que deve ser considerado apenas a instalação (mão de obra), sem o material. Está correto o nosso
entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Os serviços, correspondentes ao item 39, a serem prestados deverão incluir todo
material necessário a realização desses. QUESTIONAMENTO 2 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2,item 41 - Lançamento de subduto quádruplos em vala existente - 1. Lançamento em vala ou rede
existente de subdutos de formação quádrupla, com 4 (quatro) subdutos de 28 mm de diâmetro, diferenciados por cores, em PEAD; 2. Custo por
metro de subduto lançado= R$/metro. De acordo com a especificação do item, entendemos que deve ser considerado apenas a instalação (mão de
obra), sem o material. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Os serviços, correspondentes ao item 41, a
serem prestados deverão incluir todo material necessário a realização desses. QUESTIONAMENTO 3 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE
REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, item 43, Lançamento de cabo óptico aéreo 4 vias.No
subitem 04 o mesmo especifica um cabo óptico com 04 fibras monomodo. Entendemos que não existe problema em ofertar um cabo óptico com 06
fibras monomodo que atenda todas as outras especificações solicitadas, uma vez que o órgão estaria sendo beneficiado em receber uma quantidade
maior de fibras por cabo sem custo extra. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Na proposta
apresentada deverá constar os itens especificados no Termo de Referência. Apesar disso, durante o recebimento do material não serão rejeitados
quaisquer itens cuja qualificação seja comprovadamente superior às exigidas no Termo de Referência, desde de que, atendam também as demais
especificações exigidas, e não gerem custos extras à administração. QUESTIONAMENTO 4 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, não é especificado em nenhum momento cabo óptico para lançamento em
dutos. Entendemos que para tal lançamento será utilizado algum dos tipos de cabos ópticos aéreos. Esta correto o nosso entendimento? "
RESPOSTA: O entendimento está correto. A solução será composta essencialmente por meio de lançamento aéreo, os dutos e subdutos solicitados
far-se-ão necessários apenas para transposição de vias e rodovias. Não há diferenciação do tipo de lançamento pois nesses casos, de utilização de
via subterrânea , não deverá, a priori, haver o seccionamento do lançamento, através de caixa de emenda. QUESTIONAMENTO 5 "De acordo com o
ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, item 19, Switch 24 portas
gerenciável, sub-item 9a, existe a seguinte desrição: "suporta Virtual Cable Diagnostics da Marvell e diagnósticos de transceptor de fibra,
permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para proporcionar monitoramento e
análise visual aprimorados". Entendemos que será aceito um switch que tenha Cable diagnostics e Diagnótico de Transceiver de outra tecnologia,
está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está correto. Apesar disso as especificações deste item no Termo de Referência
são as seguintes: ITEM EQUIPAMENTO/SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 19 Switch 24 portas gerenciável O Switch deverá possuir as
características mínimas: 1. 24 Portas de fibra SFP 100/1000; 2. 2 Portas 10GB SFP + 3. 2 Portas combo 1000Base-T 4. Capacidade de malha de
switch de 128 Gbps; 5. Taxa de encaminhamento 58 Mpps; 6. Filas prioritárias por porta: 8; 7. Monitoramento de SNMP limitado e gerenciamento
de CLI: Monitoramento SNMP total; 8. Deverá possuir ventilação forcada; 9. Atributos de porta: a. suporta Virtual Cable Diagnostics e diagnósticos
de transceptor de fibra, permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para
proporcionar monitoramento e análise visual aprimorados; 10. Performance: Endereços MAC: 16.000, Memória de buffer de pacote: 1 Mbit; - VLAN:
Suporta até 4.094 VLANs baseadas em porta; 11. Possibilita no mínimo 4.091 marcações de VLAN; Qualidade do serviço: a. Suporta prioridade
estrita e programação Weighted Round Robin (WRR) configurável entre as filas; 12. Agregação de links: Agregação de links padrão do setor
segundo os padrões IEEE 802.3ad (LACP, estático e dinâmico), Suporta 12 grupos de agregação de links e até 4 portas por grupo; 13. Deverá
possuir funcionalidade L3; 14. Protocolos de roteamento : OSPF, RIP-1, RIP-2 15. Memória flash de no mínimo 256MB; 16. Todas as portas deverão
estar funcionais e licenciadas; 17. Deverá possuir garantia de 24 meses . Portanto não há delimitação da tecnologia a ser utilizada para realização
desses diagnósticos. QUESTIONAMENTO 6 "De acordo com o ANEXO III, TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS, tópico "1. DAS ESPECIFICAÇÕES POR ITEM" no item 30, na especificação 2 "O GBIC deverá ser compatível com o conversor de mídia,
item 31 do grupo 2" e no item 31, nas especificações 2 "o Conversor de mídia deverá ser compatível com o GBIC, item 30 do grupo", entendemos
que para esta solicitação devemos levar em consideração apenas a compatibilidade pelo comprimento de onda, visto que o conversor de mídia faz a
mediação na interconexão entre um segmento de rede UTP 100BASE-TX e um segmento de rede de fibra óptica 100BASE-FX. Este GBIC de
conectorização LC não seria conectado ao conversor de mídia de conectorização SC e BASE-T e sim estaria conectado a um switch e a fibra óptica
conectada a ele seria conectada ao conversor de mídia, tornando o tráfego de dados possível por terem o mesmo comprimento de onda. Está
correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está correto. QUESTIONAMENTO 7 "No Anexo I ao Edital - "TERMO DE REFERÊNCIA",
subtópico "11.2.2 GRUPO 2 (INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA)" a quantidade solicitada no item 20 é de 80 unidades. No Anexo
III, TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, tópico "1. DAS ESPECIFICAÇÕES POR ITEM" no item 20
são solicitados dois modelos de GBIC (WDW12-R10 + WDM13-R10), entendemos que as 80 unidades solicitadas são referentes a 40 unidades de
cada modelo. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está correto. QUESTIONAMENTO 8 "De acordo com o ANEXO III ao
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, no item 20 "GBIC Monomodo Monofibra SFP 10
Gb/s", na especificação 5 "deverá ser compatível com o equipamento da SSP", entendemos que esta compatibilidade refere-se ao Switch AT-X610-
24TS, visto que este modelo possui compatibilidade com a tecnologia SFP+ 10G/s. enquanto os outros dois modelos informados no edital (AT9000-
28SP e ATGS 950-16PS) não suportam esta taxa de transmissão. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está
parcialmente correto, visto que também deverá ser compatível com o switch pertencente ao GRUPO 2, do ANEXO III do Termo de Referência.
QUESTIONAMENTO 9 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,
GRUPO 2, no item 33 - Braço para câmera móvel (tipo PTZ), tem-se as seguintes especificações: O suporte deverá possuir no mínimo as seguintes
características: a. Estrutura metálica tipo galvanizado a fogo em forma cilíndrica; b. Diâmetro mínimo de 50 mm na parte interna, parede com
espessura mínima de 4 mm da base até o topo, e mecanismo de giro próximo à base (na parte inferior); c. 2(dois) metros de prolongamento; d.
Suportar carga de no mínimo 50 kg; e. Atender a arquitetura do local e ser oco para passagem de cabos; f. Suportar ventos locais considerados:
rajadas de até 120 km/h; 2. A saída de cabeamento, bem como sua passagem até a câmera e caixa metálica será feita na parte oca do suporte; 3.
Deverá possuir abraçadeira de fixação: chapa com no mínimo 4mm de espessura, a ser usada para fixação do suporte; 4. O suporte deverá ser
aterrado; 5. O topo do suporte deverá ser arqueado em 180°; 6. A base do suporte deverá ser encaixada e instalada, este encaixe deverá ser
vedado de tal forma que impeça a entrada de água; 7. Na extremidade do suporte deverá existir um encaixe compatível (luva) com a câmera do
tipo dome especificada no padrão do material: Normas da ABNT; 8. O suporte deverá ser pintado com cor a ser definida após a contratação; 9. Os
suportes deverão ser projetados pela empresa participante do processo, que deverá considerar na elaboração de sua proposta, possíveis gastos com
o processo de ajustes de detalhes no protótipo se houver. Entendemos que, o item em questão deverá ser projetado pela empresa participante do
processo, ou seja, toda sua criação/construção/desenvolvimento em metalurgia, não sendo necessário a apresentação de Datasheet. Está correto o
nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. A contratada deverá apresentar as especificações da
criação/construção/desenvolvimento realizados, apresentados documentalmente, a fim de comprovar o cumprimento das exigências editalícias.
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Resposta 03/10/2018 16:35:09
 
Pedido de Esclarecimento empresa AVANTIA com as respostas: QUESTIONAMENTO 1 ´De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, item 39 - Lançamento de eletrodutos metálicos - 1. Lançamento de
eletrodutos metálicos de 50 mm de diâmetro, em área externa de prédios; 2. Custo por metro de eletroduto lançado = R$/metro). De acordo com a
especificação do item entendemos que deve ser considerado apenas a instalação (mão de obra), sem o material. Está correto o nosso
entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Os serviços, correspondentes ao item 39, a serem prestados deverão incluir todo
material necessário a realização desses. QUESTIONAMENTO 2 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2,item 41 - Lançamento de subduto quádruplos em vala existente - 1. Lançamento em vala ou rede
existente de subdutos de formação quádrupla, com 4 (quatro) subdutos de 28 mm de diâmetro, diferenciados por cores, em PEAD; 2. Custo por
metro de subduto lançado= R$/metro. De acordo com a especificação do item, entendemos que deve ser considerado apenas a instalação (mão de
obra), sem o material. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Os serviços, correspondentes ao item 41, a
serem prestados deverão incluir todo material necessário a realização desses. QUESTIONAMENTO 3 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE
REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, item 43, Lançamento de cabo óptico aéreo 4 vias.No
subitem 04 o mesmo especifica um cabo óptico com 04 fibras monomodo. Entendemos que não existe problema em ofertar um cabo óptico com 06
fibras monomodo que atenda todas as outras especificações solicitadas, uma vez que o órgão estaria sendo beneficiado em receber uma quantidade
maior de fibras por cabo sem custo extra. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Na proposta
apresentada deverá constar os itens especificados no Termo de Referência. Apesar disso, durante o recebimento do material não serão rejeitados
quaisquer itens cuja qualificação seja comprovadamente superior às exigidas no Termo de Referência, desde de que, atendam também as demais
especificações exigidas, e não gerem custos extras à administração. QUESTIONAMENTO 4 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, não é especificado em nenhum momento cabo óptico para lançamento em
dutos. Entendemos que para tal lançamento será utilizado algum dos tipos de cabos ópticos aéreos. Esta correto o nosso entendimento? "
RESPOSTA: O entendimento está correto. A solução será composta essencialmente por meio de lançamento aéreo, os dutos e subdutos solicitados
far-se-ão necessários apenas para transposição de vias e rodovias. Não há diferenciação do tipo de lançamento pois nesses casos, de utilização de
via subterrânea , não deverá, a priori, haver o seccionamento do lançamento, através de caixa de emenda. QUESTIONAMENTO 5 "De acordo com o
ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, item 19, Switch 24 portas
gerenciável, sub-item 9a, existe a seguinte desrição: "suporta Virtual Cable Diagnostics da Marvell e diagnósticos de transceptor de fibra,
permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para proporcionar monitoramento e
análise visual aprimorados". Entendemos que será aceito um switch que tenha Cable diagnostics e Diagnótico de Transceiver de outra tecnologia,
está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está correto. Apesar disso as especificações deste item no Termo de Referência
são as seguintes: ITEM EQUIPAMENTO/SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 19 Switch 24 portas gerenciável O Switch deverá possuir as
características mínimas: 1. 24 Portas de fibra SFP 100/1000; 2. 2 Portas 10GB SFP + 3. 2 Portas combo 1000Base-T 4. Capacidade de malha de
switch de 128 Gbps; 5. Taxa de encaminhamento 58 Mpps; 6. Filas prioritárias por porta: 8; 7. Monitoramento de SNMP limitado e gerenciamento
de CLI: Monitoramento SNMP total; 8. Deverá possuir ventilação forcada; 9. Atributos de porta: a. suporta Virtual Cable Diagnostics e diagnósticos
de transceptor de fibra, permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para
proporcionar monitoramento e análise visual aprimorados; 10. Performance: Endereços MAC: 16.000, Memória de buffer de pacote: 1 Mbit; - VLAN:
Suporta até 4.094 VLANs baseadas em porta; 11. Possibilita no mínimo 4.091 marcações de VLAN; Qualidade do serviço: a. Suporta prioridade
estrita e programação Weighted Round Robin (WRR) configurável entre as filas; 12. Agregação de links: Agregação de links padrão do setor
segundo os padrões IEEE 802.3ad (LACP, estático e dinâmico), Suporta 12 grupos de agregação de links e até 4 portas por grupo; 13. Deverá
possuir funcionalidade L3; 14. Protocolos de roteamento : OSPF, RIP-1, RIP-2 15. Memória flash de no mínimo 256MB; 16. Todas as portas deverão
estar funcionais e licenciadas; 17. Deverá possuir garantia de 24 meses . Portanto não há delimitação da tecnologia a ser utilizada para realização
desses diagnósticos. QUESTIONAMENTO 6 "De acordo com o ANEXO III, TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS, tópico "1. DAS ESPECIFICAÇÕES POR ITEM" no item 30, na especificação 2 "O GBIC deverá ser compatível com o conversor de mídia,
item 31 do grupo 2" e no item 31, nas especificações 2 "o Conversor de mídia deverá ser compatível com o GBIC, item 30 do grupo", entendemos
que para esta solicitação devemos levar em consideração apenas a compatibilidade pelo comprimento de onda, visto que o conversor de mídia faz a
mediação na interconexão entre um segmento de rede UTP 100BASE-TX e um segmento de rede de fibra óptica 100BASE-FX. Este GBIC de
conectorização LC não seria conectado ao conversor de mídia de conectorização SC e BASE-T e sim estaria conectado a um switch e a fibra óptica
conectada a ele seria conectada ao conversor de mídia, tornando o tráfego de dados possível por terem o mesmo comprimento de onda. Está
correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está correto. QUESTIONAMENTO 7 "No Anexo I ao Edital - "TERMO DE REFERÊNCIA",
subtópico "11.2.2 GRUPO 2 (INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA)" a quantidade solicitada no item 20 é de 80 unidades. No Anexo
III, TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, tópico "1. DAS ESPECIFICAÇÕES POR ITEM" no item 20
são solicitados dois modelos de GBIC (WDW12-R10 + WDM13-R10), entendemos que as 80 unidades solicitadas são referentes a 40 unidades de
cada modelo. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está correto. QUESTIONAMENTO 8 "De acordo com o ANEXO III ao
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, GRUPO 2, no item 20 "GBIC Monomodo Monofibra SFP 10
Gb/s", na especificação 5 "deverá ser compatível com o equipamento da SSP", entendemos que esta compatibilidade refere-se ao Switch AT-X610-
24TS, visto que este modelo possui compatibilidade com a tecnologia SFP+ 10G/s. enquanto os outros dois modelos informados no edital (AT9000-
28SP e ATGS 950-16PS) não suportam esta taxa de transmissão. Está correto o nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está
parcialmente correto, visto que também deverá ser compatível com o switch pertencente ao GRUPO 2, do ANEXO III do Termo de Referência.
QUESTIONAMENTO 9 "De acordo com o ANEXO III ao TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,
GRUPO 2, no item 33 - Braço para câmera móvel (tipo PTZ), tem-se as seguintes especificações: O suporte deverá possuir no mínimo as seguintes
características: a. Estrutura metálica tipo galvanizado a fogo em forma cilíndrica; b. Diâmetro mínimo de 50 mm na parte interna, parede com
espessura mínima de 4 mm da base até o topo, e mecanismo de giro próximo à base (na parte inferior); c. 2(dois) metros de prolongamento; d.
Suportar carga de no mínimo 50 kg; e. Atender a arquitetura do local e ser oco para passagem de cabos; f. Suportar ventos locais considerados:
rajadas de até 120 km/h; 2. A saída de cabeamento, bem como sua passagem até a câmera e caixa metálica será feita na parte oca do suporte; 3.
Deverá possuir abraçadeira de fixação: chapa com no mínimo 4mm de espessura, a ser usada para fixação do suporte; 4. O suporte deverá ser
aterrado; 5. O topo do suporte deverá ser arqueado em 180°; 6. A base do suporte deverá ser encaixada e instalada, este encaixe deverá ser
vedado de tal forma que impeça a entrada de água; 7. Na extremidade do suporte deverá existir um encaixe compatível (luva) com a câmera do
tipo dome especificada no padrão do material: Normas da ABNT; 8. O suporte deverá ser pintado com cor a ser definida após a contratação; 9. Os
suportes deverão ser projetados pela empresa participante do processo, que deverá considerar na elaboração de sua proposta, possíveis gastos com
o processo de ajustes de detalhes no protótipo se houver. Entendemos que, o item em questão deverá ser projetado pela empresa participante do
processo, ou seja, toda sua criação/construção/desenvolvimento em metalurgia, não sendo necessário a apresentação de Datasheet. Está correto o
nosso entendimento?" RESPOSTA: O entendimento está incorreto. A contratada deverá apresentar as especificações da
criação/construção/desenvolvimento realizados, apresentados documentalmente, a fim de comprovar o cumprimento das exigências editalícias.

 Fechar
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 Esclarecimento 05/07/2018 08:38:52
 
A empresa TELEMONT solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: 1 – DA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Com relação a qualificação técnica destacada nos itens 9.2.1, 26.1 e 26.7, entendemos: 9.2.1. As exigências de
qualificação técnica deverão ser atendidas pelo consórcio, por intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente, admitida a soma das
qualificações técnicas apresentadas pelos consorciados. Não será aceito atestado emitido de um consorciado para outro integrante do mesmo
consórcio. 26.1. Qualificação Técnica - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e prestação de serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme tabela abaixo: No mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica,....
videomonitoramento IP instaladas com no mínimo 10% da quantidade de câmeras pedida neste certame, ou seja 80 câmeras. No mínimo 01 (um)
Atestado de capacidade técnica, .... instalação de redes de fibra ótica com quantidade de cabos igual ou superior a 10% (dez por cento) da soma
total dos cabos de fibras da presentes nesta contratação, ou seja 30 quilômetros de fibra ótica. No mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica,
....CFTV (videomonitoramento IP) de 10% do total de câmeras deste certame, ou seja, de no mínimo 80 câmeras instaladas, podendo ser de um
órgão da administração pública ou uma empresa privada; 26.7. Em caso de empresas consorciadas será admitido a apresentação de atestado uma
das empresas consorciadas ou a soma dos atestados de todas as empresas do consórcio. Para devida qualificação das empresas particiantes do
processo em questão é exigido o quantitativo mínimo de 10% de instalações de câmeras e instalação de Fibra Ótica, do volume total proposto no
edital. Entretanto no item 9.2.1 e no item 26.7 é informado a possibilidade de somatório de atestados. Entendemos que a Secretaria de Segurança
Pública ao exigir um quantitativo mínimo está se reservando a qualificar empresas com capacidade técnica sufiente para atender um projeto de
grande escala e que atenderiam a todas as exigências da Administração Publica, para tanto a mesma não esta limitando o somatório de atestados,
com isso empresas de pequeno porte poderiam por exemplo, apresentar 30 atestados para o item 2 com fornecimento de apenas 1km de fibra ótica
instalada, o que não exigiria grandes qualificações técnicas da empresa. Solicitamos a revisão deste entendimento e a confirmação se a
Administração Pública estará limitando o somatório deste processo a 3 atestados de capacidade técnica como é normalmente utilizando pela
Administração. Nossa solicitação será atendida? Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência
respondeu o seguinte: Não há proibição no termo de referência da hipotética situação acima relacionada, e caso ocorra, respeitando os demais
critérios de qualificação técnica, os atestados serão aceitos. Acrescento que em respeito à competitividade do certame as exigências serão
mantidas. Pergunta 2: 2 – DO MONITORAMENTO E GESTÃO DA REDE: Quanto aos resquisitos para execução dos serviços de monitoramento e
gestão da rede após a instalação dos ativos e infra, destacados nos itens 2.11 a 2.14: 2.11. Convém ressaltar que o uso prolongado do Sistema de
Videomonitoramento (cuja implantação decorre da instalação de uma Plataforma de Vídeo Inteligente através de uma Rede Óptica Multiserviços,
com gerenciamento de funcionalidade – QoS, realizado através de “network´s switches”, com câmeras de alta resolução, sistema de transmissão de
imagens por rede IP) resulta em sinistros, defeitos, panes e outras intempéries, sobretudo em razão do desgaste natural das peças. 2.12. Também
se faz importante mencionar que o Sistema de Videomonitoramento utiliza parte da infraestrutura de empresas públicas e estatais do Governo do
Distrito Federal, as quais podem vir a remanejá-la para atender seus próprios projetos: como mudanças de estradas, sinistros, rompimentos nas
fibras por escavações autorizadas e não autorizadas, vandalismo ou outras ações, que podem vir a afetar a conexão da rede, a qualquer momento.
2.13. Levando-se em consideração que o rompimento de trechos da rede podem comprometer o acesso a dezenas de pontos de monitoramento,
faz-se necessária a manutenção contínua dos serviços de suporte e da rede de fibra, sendo os itens a serem contratados neste Termo de Referência
imprescindíveis para a operacionalização eficaz do sistema. 2.14. Diante do exposto, conclui-se que manter a integridade da rede de fibras ópticas é
um dos maiores desafios para o seu funcionamento, sendo determinante a capacidade de manutenção e substituição, bem como o monitoramento
constante dessa via de dados, constituída para tráfego das imagens e dos sinais de aplicações que envolvem sua gestão. Para atendimento as
exigências dos itens em destaque, serão necessários para o mesmo a composição de ativos de rede (switches / item 19 do Grupo 2). Entretanto não
foi informado como será a gestão destes ativos na solução proposta. Entendemos que será necessário o fornecimento de uma estrutura de equipe
Nível 1 de atendimento e a inclusão de suporte técnico para o mesmo? Está correto este entendimento? Resposta Pergunta 2: O setor técnico
responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: O entendimento não está correto, não foram feitas tais exigências no
Termo de Referência. Pergunta 3: Destacamos que tais recursos irão proporcionar o gerenciamento do tráfego e suas variáveis de performance e
criticidade das aplicações, bem como a gestão de SLAs envolvidos. Neste sentido, questionamos, o Switches a serem orçados deveram contemplar
os recursos para esta finalidade ou apenas suportar estes recursos? Poderia esclarecer como sera a modalidade de garantia destaca no processo?
Resposta da pergunta 3: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: O switch deverá ser entregue
conforme especificação constantes do TR e edital, a saber: 19 Switch 24 portas gerenciável O Switch deverá possuir as características mínimas: 1.
24 Portas de fibra SFP 10/100/1000; 2. 2 Portas 10GB SFP + 3. 2 Portas combo 1000Base-T 4. Capacidade de malha de switch de 212 Gbps; 5.
Taxa de encaminhamento 58 Mpps; 6. Filas prioritárias por porta: 8; 7. Monitoramento de SNMP limitado e gerenciamento de CLI: Monitoramento
SNMP total; 8. Deverá possuir ventilação forcada; 9. Atributos de porta: a. suporta Virtual Cable Diagnostics da Marvell e diagnósticos de
transceptor de fibra, permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para
proporcionar monitoramento e análise visual aprimorados; 10. Performance: Endereços MAC: 32.000, Memória de buffer de pacote: 4 Mbit; - VLAN:
Suporta até 4.096 VLANs baseadas em porta; 11. Possibilita no mínimo 4.096 marcações de VLAN; Qualidade do serviço: a. Suporta prioridade
estrita e programação Weighted Round Robin (WRR) configurável entre as filas; 12. Agregação de links: Agregação de links padrão do setor
segundo os padrões IEEE 802.3ad (LACP, estático e dinâmico), Suporta 12 grupos de agregação de links e até 4 portas por grupo; 13. Deverá
possuir funcionalidade L3; 14. Protocolos de roteamento : OSPF, RIP-1, RIP-2 15. Memória flash de no mínimo 256MB; 16. Todas as portas deverão
estar funcionais; 17. Deverá possuir garantia de 24 meses . As garantias se darão, principalmente, conforme os itens 16 e 31 "16. DA GARANTIA
DAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS 16.1 DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E SERVIÇOS 16.1.1. A garantia abrangerá todos os materiais pelo período
mínimo constante na Tabela de Especificações Técnicas dos Equipamentos e Serviços, Anexo III, para os serviços de instalação, por um período
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços; 16.1.2. Nos casos em que as
garantias dos fabricantes forem maiores do que as exigidas no neste termo, deverá ser considerada a garantia do fabricante. 16.1.3. Durante o
período de garantia, a CONTRATADA deverá atender aos chamados e realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 6 (seis) horas a partir da
notificação. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de contato para abertura de chamados, de segunda a sexta-feira, das 08:00
às 18:00h (horário comercial), em Brasília. 16.1.4. Nos finais de semana, feriados e fora do horário comercial, a CONTRATADA poderá ser acionada
pelo Gerente do Projeto ou Suplente, em caráter emergencial para atender demandas de manutenção corretiva em pontos de captura, que ainda se
encontrem cobertos pela garantia. ... 31. DA GARANTIA CONTRATUAL 31.1. A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, a prestação de garantia,
para execução das obrigações assumidas, nos percentuais listados abaixo para cada GRUPO: 31.1.1. GRUPO 1: 2% (dois por cento) sobre os itens
de serviço; 31.1.2. GRUPO 2: 2% (dois por cento) sobre os itens de serviço; 31.2. À CONTRATADA caberá optar por uma das seguintes modalidades
de prestação de garantia: 31.2.1. Caução em espécie ou Título da Dívida Pública; 31.2.2. Fiança bancária; ou 31.2.3. Seguro-garantia em nome do
Governo do Distrito Federal como único beneficiário;" Pergunta 4: 3 – DA MANUTENÇÃO DA REDE: Quanto aos serviços de manutenção temos os
seguintes textos correlatos: 2.11. Convém ressaltar que o uso prolongado do Sistema de Videomonitoramento (cuja implantação decorre da
instalação de uma Plataforma de Vídeo Inteligente através de uma Rede Óptica Multiserviços, com gerenciamento de funcionalidade – QoS,
realizado através de “network`s switches”, com câmeras de alta resolução, sistema de transmissão de imagens por rede IP) resulta em sinistros,
defeitos, panes e outras intempéries, sobretudo em razão do desgaste natural das peças. 2.12. Também se faz importante mencionar que o Sistema
de Videomonitoramento utiliza parte da infraestrutura de empresas públicas e estatais do Governo do Distrito Federal, as quais podem vir a
remanejá-la para atender seus próprios projetos: como mudanças de estradas, sinistros, rompimentos nas fibras por escavações autorizadas e não
autorizadas, vandalismo ou outras ações, que podem vir a afetar a conexão da rede, a qualquer momento. 2.13. Levando-se em consideração que o
rompimento de trechos da rede podem comprometer o acesso a dezenas de pontos de monitoramento, faz-se necessária a manutenção contínua
dos serviços de suporte e da rede de fibra, sendo os itens a serem contratados neste Termo de Referência imprescindíveis para a operacionalização
eficaz do sistema. 2.14. Diante do exposto, conclui-se que manter a integridade da rede de fibras ópticas é um dos maiores desafios para o seu
funcionamento, sendo determinante a capacidade de manutenção e substituição, bem como o monitoramento constante dessa via de dados,
constituída para tráfego das imagens e dos sinais de aplicações que envolvem sua gestão. 2.15. Desse modo, fica evidenciada a necessidade de se
contratar serviços especializados para a instalação das câmeras que se encontram em depósito e as que não foram conectadas, em decorrência da
rescisão contratual com a empresa REDECOM, bem como para manutenção do parque já instalado, com vistas, inclusive, à continuidade do serviço
prestado à população, assim como a não deterioração do sistema implementado em decorrência do abandono e da obsolescência. 37.1.4.1. Ao
solicitar a abertura de chamados técnicos de manutenção, a CONTRATANTE irá classifica-los e comunicará a CONTRATADA, segundo o tipo de
demanda, itens 13, 14 e 15 do ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, de acordo com o seguinte critério: a)
ITEM 13 - REMANEJAMENTO DE PONTO DE CAPTURA b) ITEM 14 - MANUTENÇÃO DO PONTO DE CAPTURA c) ITEM 15 - ACIONAMENTO
EXTRAORDINÁRIO 37.1.4.2. Quadro Resumo do Tempo de Atendimento por necessidade da demanda: TIPO DE DEMANDA Tempo máximo para
início de atendimento Tempo de atendimento Máximo ITEM 13 Em até 36 horas Até 72 horas ITEM 14 Em até 24 horas Até 30 horas ITEM 15 Em até
236 horas Até 4 horas Os serviços a cima apontados (Pag. 15 - item 37.1.4.1.) referem-se aos itens relativos ao Grupo 1, está correto o
entendimento? Com relação aos serviços de manutenção após a instalação dos itens do Grupo 2, entendemos que o item 2.13 menciona que “os
itens a serem contratados neste Termo de Referência imprescindíveis para a operacionalização eficaz do sistema”, ou seja, os itens referem-se a
tornar o sistema operacional, assim sendo os serviço de manutenção após a instalação dos componentes relacionados no Grupo 2 serão contratados
em momento posterior, está correto o entendiemento? Resposta Pergunta 4: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência
respondeu o seguinte: Sim. Referem-se ao GRUPO 1. Pergunta 5: "Com relação aos serviços de manutenção após a instalação dos itens do Grupo 2,
entendemos que o item 2.13 menciona que “os itens a serem contratados neste Termo de Referência imprescindíveis para a operacionalização eficaz
do sistema”, ou seja, os itens referem-se a tornar o sistema operacional, assim sendo os serviço de manutenção após a instalação dos componentes
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relacionados no Grupo 2 serão contratados em momento posterior, está correto o entendiemento?" Resposta Pergunta 5: Não está correto. Os
serviços solicitados nos Grupos 1 e 2 poderão ser demandados ao mesmo tempo, ressalta-se que parte da solução já encontra-se em
funcionamento. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 05/07/2018 08:38:52
 
A empresa TELEMONT solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Resposta Pergunta 1: O setor
técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: Não há proibição no termo de referência da hipotética situação
acima relacionada, e caso ocorra, respeitando os demais critérios de qualificação técnica, os atestados serão aceitos. Acrescento que em respeito à
competitividade do certame as exigências serão mantidas. Pergunta 2: Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo
de Referência respondeu o seguinte: O entendimento não está correto, não foram feitas tais exigências no Termo de Referência. Resposta da
pergunta 3: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: O switch deverá ser entregue conforme
especificação constantes do TR e edital, a saber: 19 Switch 24 portas gerenciável O Switch deverá possuir as características mínimas: 1. 24 Portas
de fibra SFP 10/100/1000; 2. 2 Portas 10GB SFP + 3. 2 Portas combo 1000Base-T 4. Capacidade de malha de switch de 212 Gbps; 5. Taxa de
encaminhamento 58 Mpps; 6. Filas prioritárias por porta: 8; 7. Monitoramento de SNMP limitado e gerenciamento de CLI: Monitoramento SNMP
total; 8. Deverá possuir ventilação forcada; 9. Atributos de porta: a. suporta Virtual Cable Diagnostics da Marvell e diagnósticos de transceptor de
fibra, permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para proporcionar
monitoramento e análise visual aprimorados; 10. Performance: Endereços MAC: 32.000, Memória de buffer de pacote: 4 Mbit; - VLAN: Suporta até
4.096 VLANs baseadas em porta; 11. Possibilita no mínimo 4.096 marcações de VLAN; Qualidade do serviço: a. Suporta prioridade estrita e
programação Weighted Round Robin (WRR) configurável entre as filas; 12. Agregação de links: Agregação de links padrão do setor segundo os
padrões IEEE 802.3ad (LACP, estático e dinâmico), Suporta 12 grupos de agregação de links e até 4 portas por grupo; 13. Deverá possuir
funcionalidade L3; 14. Protocolos de roteamento : OSPF, RIP-1, RIP-2 15. Memória flash de no mínimo 256MB; 16. Todas as portas deverão estar
funcionais; 17. Deverá possuir garantia de 24 meses . As garantias se darão, principalmente, conforme os itens 16 e 31 ´16. DA GARANTIA DAS
PEÇAS E EQUIPAMENTOS 16.1 DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E SERVIÇOS 16.1.1. A garantia abrangerá todos os materiais pelo período
mínimo constante na Tabela de Especificações Técnicas dos Equipamentos e Serviços, Anexo III, para os serviços de instalação, por um período
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços; 16.1.2. Nos casos em que as
garantias dos fabricantes forem maiores do que as exigidas no neste termo, deverá ser considerada a garantia do fabricante. 16.1.3. Durante o
período de garantia, a CONTRATADA deverá atender aos chamados e realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 6 (seis) horas a partir da
notificação. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de contato para abertura de chamados, de segunda a sexta-feira, das 08:00
às 18:00h (horário comercial), em Brasília. 16.1.4. Nos finais de semana, feriados e fora do horário comercial, a CONTRATADA poderá ser acionada
pelo Gerente do Projeto ou Suplente, em caráter emergencial para atender demandas de manutenção corretiva em pontos de captura, que ainda se
encontrem cobertos pela garantia. ... 31. DA GARANTIA CONTRATUAL 31.1. A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, a prestação de garantia,
para execução das obrigações assumidas, nos percentuais listados abaixo para cada GRUPO: 31.1.1. GRUPO 1: 2% (dois por cento) sobre os itens
de serviço; 31.1.2. GRUPO 2: 2% (dois por cento) sobre os itens de serviço; 31.2. À CONTRATADA caberá optar por uma das seguintes modalidades
de prestação de garantia: 31.2.1. Caução em espécie ou Título da Dívida Pública; 31.2.2. Fiança bancária; ou 31.2.3. Seguro-garantia em nome do
Governo do Distrito Federal como único beneficiário;" Resposta Pergunta 4: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência
respondeu o seguinte: Sim. Referem-se ao GRUPO 1. Resposta Pergunta 5: Não está correto. Os serviços solicitados nos Grupos 1 e 2 poderão ser
demandados ao mesmo tempo, ressalta-se que parte da solução já encontra-se em funcionamento. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 18:26:26
 
A empresa TELEMONT solicitou o segundo pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Em complemento a
solicitação anterior e diante dos prazos para elaboração de uma proposta comercial que traga grande vantagens a Administração Pública,
solicitamos adiamento deste processo em 7(sete) dias úteis posteriores as respostas aos questionamentos em destaque. Nossa solicitação será
atendida? Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: De acordo com a Lei nº
10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu inciso V do art.4º, tem-se: "Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com o fito de
viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os menores
preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento ainda que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado em
Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado para
apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o prazo de
abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas apontadas
na Instrução estão relacionadas ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na compatibilidade
dos preços estimados. No que concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria tratada nesta fase
processual, tenho por suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para assegurar o
atendimento à legalidade, à competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do prazo de
garantia, da fonte de recurso orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de compartilhamento
da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão nº 1138/2012 e de
acordo de níveis de serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de preços e de
estabelecimento de prazo mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira Rodrigues
Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 18:26:26
 
A empresa TELEMONT solicitou o segundo pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Em complemento a
solicitação anterior e diante dos prazos para elaboração de uma proposta comercial que traga grande vantagens a Administração Pública,
solicitamos adiamento deste processo em 7(sete) dias úteis posteriores as respostas aos questionamentos em destaque. Nossa solicitação será
atendida? Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: De acordo com a Lei nº
10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu inciso V do art.4º, tem-se: ´Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com o fito de
viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os menores
preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento ainda que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado em
Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado para
apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o prazo de
abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas apontadas
na Instrução estão relacionadas ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na compatibilidade
dos preços estimados. No que concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria tratada nesta fase
processual, tenho por suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para assegurar o
atendimento à legalidade, à competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do prazo de
garantia, da fonte de recurso orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de compartilhamento
da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão nº 1138/2012 e de
acordo de níveis de serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de preços e de
estabelecimento de prazo mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira Rodrigues
Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 18:23:08
 
A empresa MOBILITEX solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Não está claro nas
documentações que formam parte deste pregão se há algum convênio entre a CEB e a CONTRATANTE de forma a entender se haverá custos para
utilização da rede de dutos e postes da CEB. Questiona-se: Há algum convênio entre a CEB e a CONTRATANTE? O item 24.1 diz que “ A
CONTRATADA será responsável por todas as liberações necessárias junto aos Órgãos Fiscalizadores, junto à CEB”. Resposta Pergunta 1: O setor
técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Existe o convênio. Não haverá ônus à contratada com relação ao
uso da infraestrutura da CEB. A responsabilidade de que se trata o item citado refere-se a submissão e ajustes dos projetos para aprovação junto à
concessionária de energia elétrica. Pergunta 2: Levando em consideração que o pregão exige no item 5.4 deverá ser informado MARCA,
FABRICANTE e MODELO para cada item compõe(m) o(s) GRUPO(S) cotado(s), quando se referirem à equipamentos. Como o presente Pregão foi
publicado em 20/06/2018, com data prevista para abertura para o dia 06/07, tem-se apenas 12 dias úteis para poder realizar todo o processo de
cotação e definição de produtos. Prejudicando assim a cotação com menores preços pelo interessados em participar o que por vias diretas impacta
no preço alcançado pela administração pública. Em nome da seleção da proposta mais vantajosa para a administração requer-se que seja adiado o
presente certame. O prazo se torna exíguo para analisar, levantar especificações, determinar fabricantes e modelos a serem utilizados, realizar
cotações e elaborar proposta. Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: De
acordo com a Lei nº 10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu inciso V do art.4º, tem-se: "Art. 4º A fase externa do pregão
será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado
a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com
o fito de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os
menores preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento ainda que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado
em Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado
para apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o
prazo de abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas
apontadas na Instrução estão relacionadas ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na
compatibilidade dos preços estimados. No que concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria
tratada nesta fase processual, tenho por suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para
assegurar o atendimento à legalidade, à competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do
prazo de garantia, da fonte de recurso orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de
compartilhamento da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão
nº 1138/2012 e de acordo de níveis de serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de
preços e de estabelecimento de prazo mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira
Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 18:23:08
 
A empresa MOBILITEX solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Não está claro nas
documentações que formam parte deste pregão se há algum convênio entre a CEB e a CONTRATANTE de forma a entender se haverá custos para
utilização da rede de dutos e postes da CEB. Questiona-se: Há algum convênio entre a CEB e a CONTRATANTE? O item 24.1 diz que “ A
CONTRATADA será responsável por todas as liberações necessárias junto aos Órgãos Fiscalizadores, junto à CEB”. Resposta Pergunta 1: O setor
técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Existe o convênio. Não haverá ônus à contratada com relação ao
uso da infraestrutura da CEB. A responsabilidade de que se trata o item citado refere-se a submissão e ajustes dos projetos para aprovação junto à
concessionária de energia elétrica. Pergunta 2: Levando em consideração que o pregão exige no item 5.4 deverá ser informado MARCA,
FABRICANTE e MODELO para cada item compõe(m) o(s) GRUPO(S) cotado(s), quando se referirem à equipamentos. Como o presente Pregão foi
publicado em 20/06/2018, com data prevista para abertura para o dia 06/07, tem-se apenas 12 dias úteis para poder realizar todo o processo de
cotação e definição de produtos. Prejudicando assim a cotação com menores preços pelo interessados em participar o que por vias diretas impacta
no preço alcançado pela administração pública. Em nome da seleção da proposta mais vantajosa para a administração requer-se que seja adiado o
presente certame. O prazo se torna exíguo para analisar, levantar especificações, determinar fabricantes e modelos a serem utilizados, realizar
cotações e elaborar proposta. Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: De
acordo com a Lei nº 10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu inciso V do art.4º, tem-se: ´Art. 4º A fase externa do pregão
será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado
a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com
o fito de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os
menores preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento ainda que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado
em Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado
para apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o
prazo de abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas
apontadas na Instrução estão relacionadas ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na
compatibilidade dos preços estimados. No que concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria
tratada nesta fase processual, tenho por suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para
assegurar o atendimento à legalidade, à competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do
prazo de garantia, da fonte de recurso orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de
compartilhamento da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão
nº 1138/2012 e de acordo de níveis de serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de
preços e de estabelecimento de prazo mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira
Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 18:17:10
 
A empresa MAHVLA solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Item 16. Disjuntor
termomagnéco Monopolar, com as seguintes caracteríscas: 1. Capacidade nominal de 4A; 2. Capacidade mínima de interrupção de 10kA; 3. Curva
de atuação instantânea TIpo C; 4. De acordo com as normas NBR 5361 e 8176; 5. Cerficado pelo INMETRO; 6. Deverá possuir garana de 12 meses.
Questionamento: A capacidade de interrupção em curto circuito de 10KA conforme descrito é caracterísco para circuitos que demandam uma
capacidade de curto circuito específica, inclusive o custo de um disjuntor com determinada capacidade chega a custar 10x o custo de um disjuntor
com capacidade de 3kA, sendo que o valor esmado para este item é compavel com um componente de 3kA. Capacidades maiores de interrupção
seria imprescindível caso seja feito o uso do protetor de surto em paralelo com a saída do disjuntor, neste caso o disjuntor deveria ter pracamente a
mesma capacidade de interrupção do componente de proteção, propomos a ulização de um protetor de surto com base extraível interligado em
paralelo com a entrada do disjuntor, neste caso a interrupção não circularia pelo disjunto, podendo neste caso ulizar disjuntores com menor
capacidade de curto circuito. Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: Os
disjuntores deverão atender às especificações contidas no TR. Pergunta 2: Item 26. Cordões ópcos medindo 1,5 metros com conectores SC-APC X
LC-APC. Questionamento: Edital menciona cordão SCxLC com polimento APC, porém os conversores de mídia possuem apenas uma entrada do po
SC, podemos ulizar cordões ópcos do po simplex ? Item 27. Cordões ópcos medindo 1,5 metros com conectores SC-APC X LC-APC.
Questionamento: Edital menciona cordão SCxLC com polimento APC, porém os conversores de mídia possuem apenas uma entrada do po SC,
podemos ulizar cordões ópcos do po simplex ? Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu
o seguinte: O que está sendo solicitado é o do tipo simplex, ressaltando para o fato de que possuam polimento APC e as pontas SC x LC e SC x SC.
Pergunta 3: 1 - Com relação ao item "11. Possibilita no mínimo 4.096 marcações de VLAN;", entendemos que como alguns fabricantes utilizam o ID
0 como primeiro identificativo de vlan disponível no sistema, e outros fabricantes utilizam o ID 1 para a mesma finalidade, entendemos que será
aceito equipamento que possibilite no mínimo 4.094 marcações de VLAN, pois desta forma todo o escopo para assinalar as VLANS desejadas estaria
disponível, de modo a eliminar problemas de interoperabilidade. Está correto nosso entendimento? Resposta Pergunta 3: O setor técnico
responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: O entendimento está correto. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 18:17:10
 
A empresa MAHVLA solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Item 16. Disjuntor
termomagnéco Monopolar, com as seguintes caracteríscas: 1. Capacidade nominal de 4A; 2. Capacidade mínima de interrupção de 10kA; 3. Curva
de atuação instantânea TIpo C; 4. De acordo com as normas NBR 5361 e 8176; 5. Cerficado pelo INMETRO; 6. Deverá possuir garana de 12 meses.
Questionamento: A capacidade de interrupção em curto circuito de 10KA conforme descrito é caracterísco para circuitos que demandam uma
capacidade de curto circuito específica, inclusive o custo de um disjuntor com determinada capacidade chega a custar 10x o custo de um disjuntor
com capacidade de 3kA, sendo que o valor esmado para este item é compavel com um componente de 3kA. Capacidades maiores de interrupção
seria imprescindível caso seja feito o uso do protetor de surto em paralelo com a saída do disjuntor, neste caso o disjuntor deveria ter pracamente a
mesma capacidade de interrupção do componente de proteção, propomos a ulização de um protetor de surto com base extraível interligado em
paralelo com a entrada do disjuntor, neste caso a interrupção não circularia pelo disjunto, podendo neste caso ulizar disjuntores com menor
capacidade de curto circuito. Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: Os
disjuntores deverão atender às especificações contidas no TR. Pergunta 2: Item 26. Cordões ópcos medindo 1,5 metros com conectores SC-APC X
LC-APC. Questionamento: Edital menciona cordão SCxLC com polimento APC, porém os conversores de mídia possuem apenas uma entrada do po
SC, podemos ulizar cordões ópcos do po simplex ? Item 27. Cordões ópcos medindo 1,5 metros com conectores SC-APC X LC-APC.
Questionamento: Edital menciona cordão SCxLC com polimento APC, porém os conversores de mídia possuem apenas uma entrada do po SC,
podemos ulizar cordões ópcos do po simplex ? Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu
o seguinte: O que está sendo solicitado é o do tipo simplex, ressaltando para o fato de que possuam polimento APC e as pontas SC x LC e SC x SC.
Pergunta 3: 1 - Com relação ao item ´11. Possibilita no mínimo 4.096 marcações de VLAN;", entendemos que como alguns fabricantes utilizam o ID
0 como primeiro identificativo de vlan disponível no sistema, e outros fabricantes utilizam o ID 1 para a mesma finalidade, entendemos que será
aceito equipamento que possibilite no mínimo 4.094 marcações de VLAN, pois desta forma todo o escopo para assinalar as VLANS desejadas estaria
disponível, de modo a eliminar problemas de interoperabilidade. Está correto nosso entendimento? Resposta Pergunta 3: O setor técnico
responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: O entendimento está correto. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 18:11:17
 
A empresa Equipe Comercial solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: 1 - O Edital
referenciado, prevê a manutenção do parque existente, porém não detalha o volume de demanda represada. Diante do exposto, entendemos que a
SSP/DF em resposta ao pedido de esclarecimento, apresentará a relação de câmeras/pontos e/ou infraestrutura defeituosa, nos quais a contratada
fará intervenção quando do início da prestação de serviços. Está correto nosso entendimento? Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável
pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Não está correto. o atendimento será sob demanda de acordo com a necessidade, ou
surgimento dos problemas, e as informações relativas aos pontos serão encaminhadas à empresa contratada (vencedora da licitação). Pergunta 2: 2
- O item 11 do Grupo 1 do edital prevê o fornecimento de cabos de rede UTP, 4 PARES CATEGORIA 5E com elemento de sustentação metálico.
Entendemos que as licitantes poderão oferecer cabos com as mesmas características técnicas, exceto a sustentação metálico, quando, junto com o
cabo UTP a contratada instalar cabo de aço para sustentar e ancorar o cabo de rede, preservando a integridade do referido cabo, bem como sua
performance. Está correto nosso entendimento? Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou
o seguinte: Não está correto. O item solicitado é o cabo auto-sustentável. Pergunta 3: 3 - O item 9 do Grupo 1, prevê o fornecimento de cabos de
rede categoria 6, tipo UTP, com conectores. Entendemos que os conectores RJ 45 a serem fornecidos serão do tipo “macho”. Está correto nosso
entendimento? Resposta Pergunta 3: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está
correto. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 18:11:17
 
A empresa Equipe Comercial solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: 1 - O Edital
referenciado, prevê a manutenção do parque existente, porém não detalha o volume de demanda represada. Diante do exposto, entendemos que a
SSP/DF em resposta ao pedido de esclarecimento, apresentará a relação de câmeras/pontos e/ou infraestrutura defeituosa, nos quais a contratada
fará intervenção quando do início da prestação de serviços. Está correto nosso entendimento? Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável
pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Não está correto. o atendimento será sob demanda de acordo com a necessidade, ou
surgimento dos problemas, e as informações relativas aos pontos serão encaminhadas à empresa contratada (vencedora da licitação). Pergunta 2: 2
- O item 11 do Grupo 1 do edital prevê o fornecimento de cabos de rede UTP, 4 PARES CATEGORIA 5E com elemento de sustentação metálico.
Entendemos que as licitantes poderão oferecer cabos com as mesmas características técnicas, exceto a sustentação metálico, quando, junto com o
cabo UTP a contratada instalar cabo de aço para sustentar e ancorar o cabo de rede, preservando a integridade do referido cabo, bem como sua
performance. Está correto nosso entendimento? Resposta Pergunta 2: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou
o seguinte: Não está correto. O item solicitado é o cabo auto-sustentável. Pergunta 3: 3 - O item 9 do Grupo 1, prevê o fornecimento de cabos de
rede categoria 6, tipo UTP, com conectores. Entendemos que os conectores RJ 45 a serem fornecidos serão do tipo “macho”. Está correto nosso
entendimento? Resposta Pergunta 3: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está
correto. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 18:06:36
 
A empresa H & M CONSULTORIA solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: ANEXO III
AO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS: Item 9 – Fornecimento de pontos de rede, Cat. 6 1.
Lançamento, com fornecimento de cabo e todo o material necessário (custo por metro = R$/metro); 2. Cabo do tipo UTP, categoria 6, com
conectores RJ 45 nas extremidades. 3. O tipo de conectorização deverá ser A ou B. Entendemos que, os materiais necessários para execução deste
item são compostos de: Cabo UTP Categoria 6 e plugues machos RJ45 nas extremidades. Está correto o nosso entendimento? Resposta Pergunta 1:
O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto. Pergunta 2: Item 33 –
Braço para câmera móvel (tipo PTZ) 1. O suporte deverá possuir no mínimo as seguintes características: a. Estrutura metálica tipo galvanizado a
fogo em forma cilíndrica; b. Diâmetro mínimo de 50 mm na parte interna, parede com espessura mínima de 4 mm da base até o topo, e mecanismo
de giro próximo à base (na parte inferior); c. 2 (dois) metros de prolongamento; d. Suportar carga de no mínimo 50 kg; e. Atender a arquitetura do
local e ser oco para passagem de cabos; f. Suportar ventos locais considerados: rajadas de até 120 km/h; 2. A saída de cabeamento, bem como sua
passagem até a câmera e caixa metálica será feita na parte oca do suporte; 3. Deverá possuir abraçadeira de fixação: chapa com no mínimo 4mm
de espessura, a ser usada para fixação do suporte; 4. O suporte deverá ser aterrado; 5. O topo do suporte deverá ser arqueado em 180°; 6. A base
do suporte deverá ser encaixada e instalada, este encaixe deverá ser vedado de tal forma que impeça a entrada de água; 7. Na extremidade do
suporte deverá existir um encaixe compatível (luva) com a câmera do tipo dome especificada no padrão do material: Normas da ABNT; 8. O suporte
deverá ser pintado com cor a ser definida após a contratação; 9. Os suportes deverão ser projetados pela empresa participante do processo, que
deverá considerar na elaboração de sua proposta, possíveis gastos com o processo de ajustes de detalhes no protótipo se houver; Entendemos que,
o item em questão deverá ser projetado pela empresa participante do processo, ou seja, toda sua criação/construção/desenvolvimento em
metalurgia, não sendo necessário a apresentação de Datasheet. Está correto o nosso entendimento? Resposta Pergunta 2: O setor técnico
responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto, desde que atenda e comprove-se as
características solicitadas na especificação do item. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 18:06:36
 
A empresa H & M CONSULTORIA solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: ANEXO III
AO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS: Item 9 – Fornecimento de pontos de rede, Cat. 6 1.
Lançamento, com fornecimento de cabo e todo o material necessário (custo por metro = R$/metro); 2. Cabo do tipo UTP, categoria 6, com
conectores RJ 45 nas extremidades. 3. O tipo de conectorização deverá ser A ou B. Entendemos que, os materiais necessários para execução deste
item são compostos de: Cabo UTP Categoria 6 e plugues machos RJ45 nas extremidades. Está correto o nosso entendimento? Resposta Pergunta 1:
O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto. Pergunta 2: Item 33 –
Braço para câmera móvel (tipo PTZ) 1. O suporte deverá possuir no mínimo as seguintes características: a. Estrutura metálica tipo galvanizado a
fogo em forma cilíndrica; b. Diâmetro mínimo de 50 mm na parte interna, parede com espessura mínima de 4 mm da base até o topo, e mecanismo
de giro próximo à base (na parte inferior); c. 2 (dois) metros de prolongamento; d. Suportar carga de no mínimo 50 kg; e. Atender a arquitetura do
local e ser oco para passagem de cabos; f. Suportar ventos locais considerados: rajadas de até 120 km/h; 2. A saída de cabeamento, bem como sua
passagem até a câmera e caixa metálica será feita na parte oca do suporte; 3. Deverá possuir abraçadeira de fixação: chapa com no mínimo 4mm
de espessura, a ser usada para fixação do suporte; 4. O suporte deverá ser aterrado; 5. O topo do suporte deverá ser arqueado em 180°; 6. A base
do suporte deverá ser encaixada e instalada, este encaixe deverá ser vedado de tal forma que impeça a entrada de água; 7. Na extremidade do
suporte deverá existir um encaixe compatível (luva) com a câmera do tipo dome especificada no padrão do material: Normas da ABNT; 8. O suporte
deverá ser pintado com cor a ser definida após a contratação; 9. Os suportes deverão ser projetados pela empresa participante do processo, que
deverá considerar na elaboração de sua proposta, possíveis gastos com o processo de ajustes de detalhes no protótipo se houver; Entendemos que,
o item em questão deverá ser projetado pela empresa participante do processo, ou seja, toda sua criação/construção/desenvolvimento em
metalurgia, não sendo necessário a apresentação de Datasheet. Está correto o nosso entendimento? Resposta Pergunta 2: O setor técnico
responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto, desde que atenda e comprove-se as
características solicitadas na especificação do item. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 18:02:21
 
A empresa EL CORTE INGLÊS solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: A) Em relação
ao item 11.7.23, entendemos que o escopo de atendimento e fornecimento está limitado as tabelas e descrições constantes nos GRUPO 1 e 2, dessa
forma eventuais novos componentes de hardware e software não deverão ser atendidos. Está correto nosso entendimento? “Fornecer, sem qualquer
ônus adicional ao CONTRATANTE, quaisquer componentes adicionais de hardware ou software necessários ao perfeito funcionamento da solução,
mesmo que não constem do Termo de Referência. Resposta Pergunta 1: Para pergunta semelhante da empresa MTEL o setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Solicita-se à Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios a supressão do item
supramencionado. Portanto, em atenção ao seu pedido faço suprimir o item 11.7.23 do Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital.
Pergunta 2: B) Em relação ao item 54 Câmera IP móvel PTZ” subitem 1 e 9 (trecho abaixo), entendemos que a velocidade do shutter torna o
certame restritivo, trazendo como opções somente a marca AXIS, dessa forma, a flexibilização para 1/12000 trará uma gama maior de atendimento
por outros fabricantes, sem reduzir a qualidade da solução ofertada. Lembrando que esse item está relacionado diretamente como luminosidade,
onde estará sendo atendida integralmente com essa alteração. Está correto nosso entendimento? 9. Possuir tempo do obturador configurável de
1seg a 1/30.000 seg; Resposta Pergunta 2: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Não está correto,
uma vez que em pesquisa realizada foram encontrados outros fabricantes que atendem tais especificações, como por exemplo, HIKVISION, DAHUA,
etc. Pergunta 3: C) Em relação ao item 24 “Switch portas gerenciável” subitem a, entendemos que o suporte ao Virtual Cable Diagnostics está
limitado exclusivamente a switches que possuem chipset da Marvell e que outros fabricantes de chipsets podem apresentar outras formas de
diagnósticos, seguindo esse entendimento será passível apresentação de outras soluções similares. Está correto nosso entendimento? a. suporta
Virtual Cable Diagnostics da Marvell e diagnósticos de transceptor de fibra, permitindo capacidade avançada de solução de problemas para a sua
infraestrutura de cabos, LEDs integrados para proporcionar monitoramento e análise visual aprimorados; Resposta Pergunta 3: O setor responsável
pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Desde que haja comprovada equivalência ou superioridade ao sistema descrito, não
haverá rejeição da proposta ofertada. Pergunta 4: D) Em relação ao item 20 “GBIC Monomodo Monofibra SFP 10Gb/s” subitem 2 e 3, entendemos
que os descritivos apresentados possuem informações confusas como “Número de peça (-40 ° C a 85 ° C)” e “compatível com SFF -8431
especificações para melhorado 8,5 e 10” (trecho abaixo) sendo assim, será permitido o fornecimento de GBICs Monomodo compatível com os
switches fornecidos nesse certame. Está correto nosso entendimento? 2. Interface elétrica compatível com SFF -8431 especificações para melhorado
8,5 e 10 Gigabit small form factor pluggable módulo "SFP"; 1270 / 1330nm DFB transmissor, PIN fotodetector; Interface de 2 fios para obter as
especificações de gestão compatíveis com SFF 8472 digitais interface de monitoramento de diagnóstico para transceptores ópticos; 3. Número de
peça (-40 ° C a 85 ° C): lado da linha, função de cliente lado de autorretorno; Firmware avançados permitem informações de criptografia do
sistema do cliente para ser armazenado no transceptor; Resposta Pergunta 4: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou
o seguinte: Sim. Serão permitidos GBICs compatíveis com os switches fornecidos no certame, os quais não necessitam ser obrigatoriamente do
mesmo fabricante. Pergunta 5: E) Em relação ao item 3 “Injetor de alimentação PoE/PoE+” subitem 6 (trecho abaixo), entendemos que a garantia
deverá ser de 36 meses porem sendo atendido na modalidade onsite somente durante o período do contrato, que está limitado atualmente em 12
meses. Está correto nosso entendimento? 6. Garantia on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses; Resposta Pergunta 5: O setor responsável
pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Não está correto o entendimento. A garantia exigida (ON-SITE) é de 36 meses.
Pergunta 6: F) Em relação ao item 14 “Manutenção do Ponto de Captura” subitem g (trecho abaixo), entendemos que o período de manutenção do
ponto de captura será limitado pelo prazo do contrato, que está previsto para 12 meses (conforme item 10.1) e não como mencionado no item
16.1.3, que prevê atendimento de manutenção para equipamentos em garantia e que exceda o período de 12 meses como descrito no item 16.1.1.
Está correto nosso entendimento? g. Substituição de componentes do ponto de captura quando necessário, os quais deverão ser fornecidos pela
contratante. “16.1.1. A garantia abrangerá todos os materiais pelo período mínimo constante na Tabela de Especificações Técnicas dos
Equipamentos e Serviços, Anexo III, para os serviços de instalação, por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços;” 16.1.3. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá atender aos chamados e
realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 6 (seis) horas a partir da notificação. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar telefone
de contato para abertura de chamados, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h (horário comercial), em Brasília 10.1. A vigência do contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo, para os subsequentes exercícios
financeiros, observado o limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993. Resposta Pergunta 6: O setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Está incorreto o entendimento, a garantia exigida é aquela constante no item 16 do TR, e
não se limita à vigência do contrato. Pergunta 7: G) Em relação ao item 15 “Acionamento extraordinário” subitem 1 (trecho abaixo), entendemos
que a parte relacionado a “Storage e Servidores” não faz parte do escopo de serviço e não sendo necessário atendimento, visto que parte de peças
possíveis para uso em manutenção (memorias, hds, etc) não estão descritos no presente edital. Está correto nosso entendimento? “1. Acionamento
para manutenção corretiva em feriados, finais de semana e fora do horário comercial para Storage, Servidores e pontos de captura;” H)
Considerando que as questões abordadas nesse documento influencia diretamente na modelagem da proposta técnica/comercial de melhor custo-
benefício no qual será ofertada no presente certame, o prazo inicial estipulado para a abertura do presente certame é curto, motivo pelo qual a bem
do interesse público e da seleção da proposta mais vantajosa, solicitamos a prorrogação do prazo de abertura por mais 15 (quinze) dias, contados
da atual data de abertura do processo de licitação planejado para o dia 06/07/2018.. Resposta Pergunta 7: O setor responsável pela elaboração do
Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto. Solicita-se à Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios a retificação
de tal serviço que deverá contemplar apenas os pontos de captura. Pergunta 8: "“1. Acionamento para manutenção corretiva em feriados, finais de
semana e fora do horário comercial para Storage, Servidores e pontos de captura;” H) Considerando que as questões abordadas nesse documento
influencia diretamente na modelagem da proposta técnica/comercial de melhor custo-benefício no qual será ofertada no presente certame, o prazo
inicial estipulado para a abertura do presente certame é curto, motivo pelo qual a bem do interesse público e da seleção da proposta mais
vantajosa, solicitamos a prorrogação do prazo de abertura por mais 15 (quinze) dias, contados da atual data de abertura do processo de licitação
planejado para o dia 06/07/2018.." Resposta Pergunta 8: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: De
acordo com a Lei nº 10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu inciso V do art.4º, tem-se: "Art. 4º A fase externa do pregão
será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado
a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com
o fito de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os
menores preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento em relação ao prazo de abertura informo que o pregão só terá nova
data de abertura se for determinado em Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº
066/2013 CCRR do TCDF, elaborado para apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com
certa complexidade, mantenha o prazo de abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº
066/2013 CCRR [...] As falhas apontadas na Instrução estão relacionadas ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do
funcionamento dos serviços e na compatibilidade dos preços estimados. No que concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo
de cognição sumária da matéria tratada nesta fase processual, tenho por suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em
exame necessita de ajustes para assegurar o atendimento à legalidade, à competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de
definição acerca da contagem do prazo de garantia, da fonte de recurso orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para
verificar a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância -
conforme o item II da Decisão nº 1138/2012 e de acordo de níveis de serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de
realização de nova pesquisa de preços e de estabelecimento de prazo mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO
NOSSO) Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 18:02:21
 
Resposta Pergunta 1: Para pergunta semelhante da empresa MTEL o setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o
seguinte: Solicita-se à Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios a supressão do item supramencionado. Portanto, em atenção ao seu
pedido faço suprimir o item 11.7.23 do Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital. Resposta Pergunta 2: O setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Não está correto, uma vez que em pesquisa realizada foram encontrados outros fabricantes
que atendem tais especificações, como por exemplo, HIKVISION, DAHUA, etc. Resposta Pergunta 3: O setor responsável pela elaboração do Termo
de Referência informou o seguinte: Desde que haja comprovada equivalência ou superioridade ao sistema descrito, não haverá rejeição da proposta
ofertada. Resposta Pergunta 4: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Sim. Serão permitidos GBICs
compatíveis com os switches fornecidos no certame, os quais não necessitam ser obrigatoriamente do mesmo fabricante. Resposta Pergunta 5: O
setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Não está correto o entendimento. A garantia exigida (ON-SITE) é de
36 meses. Resposta Pergunta 6: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Está incorreto o entendimento, a
garantia exigida é aquela constante no item 16 do TR, e não se limita à vigência do contrato. Resposta Pergunta 7: O setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto. Solicita-se à Coordenação de Licitações, Contratos e
Convênios a retificação de tal serviço que deverá contemplar apenas os pontos de captura. Resposta Pergunta 8: O setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: De acordo com a Lei nº 10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu
inciso V do art.4º, tem-se: ´Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ...
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto
segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com o fito de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se
em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os menores preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento em
relação ao prazo de abertura informo que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado em Decisão do Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado para apreciação do Pregão Eletrônico nº
27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o prazo de abertura para pregão eletrônico
por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas apontadas na Instrução estão relacionadas
ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na compatibilidade dos preços estimados. No que
concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria tratada nesta fase processual, tenho por
suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para assegurar o atendimento à legalidade, à
competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do prazo de garantia, da fonte de recurso
orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura de rede
metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão nº 1138/2012 e de acordo de níveis de
serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de preços e de estabelecimento de prazo
mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 17:36:04
 
A empresa COMTEX IND. E COM., IMP. E EXP. S.A solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF:
Pergunta 1: Questiona-se: A empresa ME/EPP a ser subcontratada deverá ser obrigatoriamente do DF? O Item 2.1.4.3 traz exigência no sentido que
“a contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e
diferenciado às entidades ME/EPP”; Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o
seguinte: Tal obrigação se dá conforme item 8 do termo de referência. "8. DA SUBCONTRATAÇÃO 8.1. Será permitida a Subcontratação do objeto,
condicionada à autorização formal por parte da Contratante. 8.2. A Subcontratação não exclui a responsabilidade integral da CONTRATADA perante
a contratante quanto à qualidade técnica do serviço prestado, não constituindo, portanto, qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a
subcontratada. 8.3 A Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do
tratamento favorecido e diferenciado às entidades ME/EPP; 8.4. A Contratada deverá comprovar perante a Administração a regularidade fiscal e
trabalhista de sua subcontratada. 8.5. A Contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da
fiscalização sob responsabilidade do órgão contratante." Tal exigência está de acordo com o inciso art. 48, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006
(atualizada pela LC n.º 147/2014 e Lei Distrital n.º 4611, de 2011), que estabelece: "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração pública: ... II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos
licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;" Não há portanto quaisquer exigências da obrigatoriedade de
subcontratação de ME/EPP do Distrito Federal. Pergunta 2: Questiona-se: Quanto aos itens fornecidos pelas subcontratadas, como serão geridos e
recebidos? Os termos de recebimento são de responsabilidade da contratada? Como pode a contratada se obrigar por terceiro, se o empenho será
direto para a subcontratada? O item 2.1.4.6 diz que “na fase de habilitação, o licitante deverá indicar as entidades que subcontratará, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores” e ; já o item 2.1.4.7 afirma que “Assinado o contrato, serão emitidas
as notas de empenho em favor do contratado e, no caso das entidades preferenciais, empenho direto em favor das subcontratadas.” Resposta
Pergunta 2: Toda a responsabilidade da execução do serviço será da contratada, conforme o item 2.1.4 e respectivos subitens do Edital: 2.1.4. DA
SUBCONTRAÇÃO COMPULSÓRIA NO CERTAME: 2.1.4.1. Será permitida a Subcontratação do objeto, condicionada à autorização formal por parte da
Contratante. 2.1.4.2. A Subcontratação não exclui a responsabilidade integral da CONTRATADA perante a contratante quanto à qualidade técnica do
serviço prestado, não constituindo, portanto, qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada. 2.1.4.3 A Contratada deverá
subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e diferenciado às entidades
ME/EPP; 2.1.4.4. A Contratada deverá comprovar perante a Administração a regularidade fiscal e trabalhista de sua subcontratada. 2.1.4.5. A
Contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do
órgão contratante e será responsável pelo adimplemento integral do contrato. 2.1.4.6. Na fase de habilitação, o licitante deverá indicar as entidades
que subcontratará, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores. 2.1.4.7. Assinado o contrato, serão emitidas
as notas de empenho em favor do contratado e, no caso das entidades preferenciais, empenho direto em favor das subcontratadas. 2.1.4.8. No
pagamento de cada etapa ou parcela, será verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da
contratada e da subcontratada em relação ao efetivo de pessoal que contratar. 2.1.4.8.1. Para as entidades preferenciais subcontratadas, será
concedido, se necessário, o direito de saneamento. 2.1.4.9. A empresa contratada deverá substituir a subcontratada, na parcela referente à
subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade
da substituição. 2.1.4.9.1. A extinção da subcontratação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser justificada e comunicada à Administração
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 2.1.4.10 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao órgão contratante, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.
(GRIFO NOSSO). Pergunta 3: Não está claro se há algum convênio entre a CEB e a CONTRATANTE de forma a entender se haverá custos para
utilização da rede de dutos e postes da CEB. Questiona-se: Há algum convênio? O item 24.1 diz que “ A CONTRATADA será responsável por todas as
liberações necessárias junto aos Órgãos Fiscalizadores, junto à CEB”. Resposta Pergunta 3: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de
Referência respondeu o seguinte: Existe o convênio. Não haverá ônus à contratada com relação ao uso da infraestrutura da CEB. A responsabilidade
de que se trata o item citado refere-se a submissão e ajustes dos projetos para aprovação junto à concessionária de energia elétrica. Pergunta 4:
Levando em consideração que o pregão possui 56 itens onde destes 35 são equipamentos e como exigido no item 5.4 deverá ser informado MARCA,
FABRICANTE e MODELO para cada item compõe(m) o(s) GRUPO(S) cotado(s), quando se referirem à equipamentos. Bem como tendo em vista que
o presente Pregão foi publicado em 20/06/2018, com data prevista para abertura para o dia 06/07, tem-se apenas 12 dias úteis. Prejudicando
assim a cotação com menores preços pelo interessados em participar o que por vias diretas impacta no preço alcançado pela administração pública.
Em nome da seleção da proposta mais vantajosa para a administração requer-se que seja adiado o presente certame. O prazo se torna exíguo para
analisar, levantar especificações, determinar fabricantes e modelos a serem utilizados, realizar cotações e elaborar proposta. Resposta Pergunta 4:
O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: De acordo com a Lei nº 10.520, a qual institui as regras
da modalidade pregão, em seu inciso V do art. 4º, tem-se: "Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a
8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com o fito de viabilizar a seleção da proposta mais
vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os menores preços, foi, em vista disso, dado prazo de
12 dias úteis. Acrescento ainda que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado em Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal
(TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado para apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta
Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o prazo de abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis,
assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas apontadas na Instrução estão relacionadas ao
dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na compatibilidade dos preços estimados. No que
concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria tratada nesta fase processual, tenho por
suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para assegurar o atendimento à legalidade, à
competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do prazo de garantia, da fonte de recurso
orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura de rede
metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão nº 1138/2012 e de acordo de níveis de
serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de preços e de estabelecimento de prazo
mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 17:36:04
 
A empresa COMTEX IND. E COM., IMP. E EXP. S.A solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF:
Pergunta 1: Questiona-se: A empresa ME/EPP a ser subcontratada deverá ser obrigatoriamente do DF? O Item 2.1.4.3 traz exigência no sentido que
“a contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e
diferenciado às entidades ME/EPP”; Resposta Pergunta 1: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o
seguinte: Tal obrigação se dá conforme item 8 do termo de referência. ´8. DA SUBCONTRATAÇÃO 8.1. Será permitida a Subcontratação do objeto,
condicionada à autorização formal por parte da Contratante. 8.2. A Subcontratação não exclui a responsabilidade integral da CONTRATADA perante
a contratante quanto à qualidade técnica do serviço prestado, não constituindo, portanto, qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a
subcontratada. 8.3 A Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do
tratamento favorecido e diferenciado às entidades ME/EPP; 8.4. A Contratada deverá comprovar perante a Administração a regularidade fiscal e
trabalhista de sua subcontratada. 8.5. A Contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da
fiscalização sob responsabilidade do órgão contratante." Tal exigência está de acordo com o inciso art. 48, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006
(atualizada pela LC n.º 147/2014 e Lei Distrital n.º 4611, de 2011), que estabelece: "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração pública: ... II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos
licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;" Não há portanto quaisquer exigências da obrigatoriedade de
subcontratação de ME/EPP do Distrito Federal. Pergunta 2: Questiona-se: Quanto aos itens fornecidos pelas subcontratadas, como serão geridos e
recebidos? Os termos de recebimento são de responsabilidade da contratada? Como pode a contratada se obrigar por terceiro, se o empenho será
direto para a subcontratada? O item 2.1.4.6 diz que “na fase de habilitação, o licitante deverá indicar as entidades que subcontratará, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores” e ; já o item 2.1.4.7 afirma que “Assinado o contrato, serão emitidas
as notas de empenho em favor do contratado e, no caso das entidades preferenciais, empenho direto em favor das subcontratadas.” Resposta
Pergunta 2: Toda a responsabilidade da execução do serviço será da contratada, conforme o item 2.1.4 e respectivos subitens do Edital: 2.1.4. DA
SUBCONTRAÇÃO COMPULSÓRIA NO CERTAME: 2.1.4.1. Será permitida a Subcontratação do objeto, condicionada à autorização formal por parte da
Contratante. 2.1.4.2. A Subcontratação não exclui a responsabilidade integral da CONTRATADA perante a contratante quanto à qualidade técnica do
serviço prestado, não constituindo, portanto, qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada. 2.1.4.3 A Contratada deverá
subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e diferenciado às entidades
ME/EPP; 2.1.4.4. A Contratada deverá comprovar perante a Administração a regularidade fiscal e trabalhista de sua subcontratada. 2.1.4.5. A
Contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do
órgão contratante e será responsável pelo adimplemento integral do contrato. 2.1.4.6. Na fase de habilitação, o licitante deverá indicar as entidades
que subcontratará, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores. 2.1.4.7. Assinado o contrato, serão emitidas
as notas de empenho em favor do contratado e, no caso das entidades preferenciais, empenho direto em favor das subcontratadas. 2.1.4.8. No
pagamento de cada etapa ou parcela, será verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da
contratada e da subcontratada em relação ao efetivo de pessoal que contratar. 2.1.4.8.1. Para as entidades preferenciais subcontratadas, será
concedido, se necessário, o direito de saneamento. 2.1.4.9. A empresa contratada deverá substituir a subcontratada, na parcela referente à
subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade
da substituição. 2.1.4.9.1. A extinção da subcontratação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser justificada e comunicada à Administração
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 2.1.4.10 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao órgão contratante, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.
(GRIFO NOSSO). Pergunta 3: Não está claro se há algum convênio entre a CEB e a CONTRATANTE de forma a entender se haverá custos para
utilização da rede de dutos e postes da CEB. Questiona-se: Há algum convênio? O item 24.1 diz que “ A CONTRATADA será responsável por todas
as liberações necessárias junto aos Órgãos Fiscalizadores, junto à CEB”. Resposta Pergunta 3: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo
de Referência respondeu o seguinte: Existe o convênio. Não haverá ônus à contratada com relação ao uso da infraestrutura da CEB. A
responsabilidade de que se trata o item citado refere-se a submissão e ajustes dos projetos para aprovação junto à concessionária de energia
elétrica. Pergunta 4: Levando em consideração que o pregão possui 56 itens onde destes 35 são equipamentos e como exigido no item 5.4 deverá
ser informado MARCA, FABRICANTE e MODELO para cada item compõe(m) o(s) GRUPO(S) cotado(s), quando se referirem à equipamentos. Bem
como tendo em vista que o presente Pregão foi publicado em 20/06/2018, com data prevista para abertura para o dia 06/07, tem-se apenas 12
dias úteis. Prejudicando assim a cotação com menores preços pelo interessados em participar o que por vias diretas impacta no preço alcançado
pela administração pública. Em nome da seleção da proposta mais vantajosa para a administração requer-se que seja adiado o presente certame. O
prazo se torna exíguo para analisar, levantar especificações, determinar fabricantes e modelos a serem utilizados, realizar cotações e elaborar
proposta. Resposta Pergunta 4: O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu o seguinte: De acordo com a Lei nº
10.520, a qual institui as regras da modalidade pregão, em seu inciso V do art. 4º, tem-se: "Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: ... V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;" Portanto segundo a regra supracitada, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Com o fito de
viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive levando-se em conta a obtenção por parte dos licitantes de cotação com os menores
preços, foi, em vista disso, dado prazo de 12 dias úteis. Acrescento ainda que o pregão só terá nova data de abertura se for determinado em
Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), uma vez que já existe o Despacho Singular nº 066/2013 CCRR do TCDF, elaborado para
apreciação do Pregão Eletrônico nº 27/2012 desta Pasta, alertando esta SSPDF para que, em objetos com certa complexidade, mantenha o prazo de
abertura para pregão eletrônico por 12 dias úteis, assim vejamos, em síntese: DESPACHO SINGULAR Nº 066/2013 CCRR [...] As falhas apontadas
na Instrução estão relacionadas ao dimensionamento da solução, da qualidade e continuidade do funcionamento dos serviços e na compatibilidade
dos preços estimados. No que concerne à medida cautelar sugerida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária da matéria tratada nesta fase
processual, tenho por suficientes para caracterizar o fumus boni iuris o fato de que o edital em exame necessita de ajustes para assegurar o
atendimento à legalidade, à competitividade e à economicidade do certame, traduzidos na ausência de definição acerca da contagem do prazo de
garantia, da fonte de recurso orçamentário, da consulta à Secretaria de Estado de Planejamento para verificar a possibilidade de compartilhamento
da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação de dados já existente em consonância - conforme o item II da Decisão nº 1138/2012 e de
acordo de níveis de serviços, bem como na necessidade de revisão da forma de pagamento, de realização de nova pesquisa de preços e de
estabelecimento de prazo mínimo de 12 (doze) dias úteis para apresentação das propostas. (GRIFO NOSSO) Franknei de Oliveira Rodrigues
Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 17:26:30
 
O Senhor Henrique Guth, empresa O Portal do licitante Consultoria em Licitações, solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Entendemos que para as exigências previstas no subitem 7.2.1, Qualificação Técnica para o Grupo 1,
será aceito Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA, emitido por pessoa jurídica que comprove o fornecimento, instalação,
configuração, prestação de serviços de elaboração, desenvolvimento e implantação de projeto, operação e gerência de rede LAN de voz, dados e
imagem, contemplando manutenção e suporte técnico de solução de vigilância eletrônica (CFTV) para escolas da rede municipal, com: 391 Câmeras
Fixas IP Externa, 57 Servidores de Gravação (NVR). Diante disso, perguntamos: 1. Está correto o nosso entendimento? Resposta pergunta 1: Em
atenção ao seu pedido o setor técnico responsável pelo termo de Referência informou o seguinte: A principio, s.m.j., os fatos supracitados atendem
aos requisitos de qualificação. Apesar disso, cada caso será analisado individualmente quando da verificação das qualificações técnicas. Franknei de
Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 17:26:30
 
O Senhor Henrique Guth, empresa O Portal do licitante Consultoria em Licitações, solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Entendemos que para as exigências previstas no subitem 7.2.1, Qualificação Técnica para o Grupo 1,
será aceito Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA, emitido por pessoa jurídica que comprove o fornecimento, instalação,
configuração, prestação de serviços de elaboração, desenvolvimento e implantação de projeto, operação e gerência de rede LAN de voz, dados e
imagem, contemplando manutenção e suporte técnico de solução de vigilância eletrônica (CFTV) para escolas da rede municipal, com: 391 Câmeras
Fixas IP Externa, 57 Servidores de Gravação (NVR). Diante disso, perguntamos: 1. Está correto o nosso entendimento? Resposta pergunta 1: Em
atenção ao seu pedido o setor técnico responsável pelo termo de Referência informou o seguinte: A principio, s.m.j., os fatos supracitados atendem
aos requisitos de qualificação. Apesar disso, cada caso será analisado individualmente quando da verificação das qualificações técnicas. Franknei de
Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 04/07/2018 17:22:18
 
A empresa MTEL solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Em seu item 2.1.4.3., o
edital prevê que: “A Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do
tratamento favorecido e diferenciado às entidades ME/EPP” (Grifos nossos). Diante do exposto, entendemos que a empresa contratada, deverá
impreterivelmente subcontratar no mínimo 10% dos serviços, sendo essa condição mandatória. Está correto nosso entendimento? Resposta
pergunta 1: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto e tal obrigação se dá
conforme item 8 do termo de referência. "8. DA SUBCONTRATAÇÃO 8.1. Será permitida a Subcontratação do objeto, condicionada à autorização
formal por parte da Contratante. 8.2. A Subcontratação não exclui a responsabilidade integral da CONTRATADA perante a contratante quanto à
qualidade técnica do serviço prestado, não constituindo, portanto, qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada. 8.3 A
Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e
diferenciado às entidades ME/EPP; 8.4. A Contratada deverá comprovar perante a Administração a regularidade fiscal e trabalhista de sua
subcontratada. 8.5. A Contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob
responsabilidade do órgão contratante." Tal exigência está de acordo com o inciso art. 48, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006 (atualizada pela
LC n.º 147/2014 e Lei Distrital n.º 4611, de 2011), que estabelece: "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública: ... II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;" Pergunta 2: Para o fiel cumprimento do estabelecido no item 10.3 do edital, que
versa sobre a garantia contratual, solicitamos esclarecer quais serão as coberturas que deverão ser inseridas nesta garantia, uma vez que não se
encontra explícita no Edital e seus anexos. Resposta pergunta 2: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte:
A garantia contratual tem por finalidade assegurar a execução do contrato, cobrindo portanto sua execução, e se justifica na Lei de licitações em
seu art. 56 a saber: "Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras." Acrescento ainda que a garantia deverá assegurar a plena execução
do contrato, conforme art. 55, inc. VI da Lei nº 8.666/1993. Pergunta 3: O Edital em seu item 11.7.23., prevê que a contratada deverá: “Fornecer,
sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, quaisquer componentes adicionais de hardware ou software necessários ao perfeito funcionamento
da solução, mesmo que não constem do Termo de Referência.” (grifos nossos) A Lei 8666/93, em seu artigo 6º, considera que o projeto básico é:
“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem; c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; (...) (grifos nossos)
Entendemos que o item 11.7.23, acima disposto afronta diretamente os princípios do projeto básico, constantes do art 6º da Lei 8666/93, visto que
generaliza o fornecimento – “Quaisquer componentes adicionais... Mesmo que não constem do Termo de Referência” dando margem para todo tipo
de interpretação, tanto por parte das licitantes, quanto dos agentes fiscalizadores do contrato, quando da execução, trazendo indícios de vício ao
referido edital, bem como eminente ferimento do princípio da isonomia na fase licitatória e afeto direto à exequibilidade do contrato. Sendo assim,
entendemos que essa conceituada SSP/DF, apresentará em complemento aos termos até o momento publicados, nota e/ou errata que esclareça
exatamente quais e quantos componentes podem eventualmente adicionados aos insumos já previstos. Está correto nosso entendimento? Resposta
pergunta 3: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Solicita-se à Coordenação de Licitações, Contratos e
Convênios a supressão do item supramencionado. Portanto, em atenção ao seu pedido faço suprimir o item 11.7.23 do Termo de Referência que
segue como Anexo I ao Edital. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Resposta 04/07/2018 17:22:18
 
A empresa MTEL solicitou o seguinte pedido de esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018-SSPDF: Pergunta 1: Em seu item 2.1.4.3., o
edital prevê que: “A Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento
favorecido e diferenciado às entidades ME/EPP” (Grifos nossos). Diante do exposto, entendemos que a empresa contratada, deverá
impreterivelmente subcontratar no mínimo 10% dos serviços, sendo essa condição mandatória. Está correto nosso entendimento? Resposta
pergunta 1: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: O entendimento está correto e tal obrigação se dá
conforme item 8 do termo de referência. ´8. DA SUBCONTRATAÇÃO 8.1. Será permitida a Subcontratação do objeto, condicionada à autorização
formal por parte da Contratante. 8.2. A Subcontratação não exclui a responsabilidade integral da CONTRATADA perante a contratante quanto à
qualidade técnica do serviço prestado, não constituindo, portanto, qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada. 8.3 A
Contratada deverá subcontratar no mínimo 10% (dez por cento) do valor do contrato referente a obrigatoriedade do tratamento favorecido e
diferenciado às entidades ME/EPP; 8.4. A Contratada deverá comprovar perante a Administração a regularidade fiscal e trabalhista de sua
subcontratada. 8.5. A Contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob
responsabilidade do órgão contratante." Tal exigência está de acordo com o inciso art. 48, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006 (atualizada pela
LC n.º 147/2014 e Lei Distrital n.º 4611, de 2011), que estabelece: "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública: ... II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;" Pergunta 2: Para o fiel cumprimento do estabelecido no item 10.3 do edital, que
versa sobre a garantia contratual, solicitamos esclarecer quais serão as coberturas que deverão ser inseridas nesta garantia, uma vez que não se
encontra explícita no Edital e seus anexos. Resposta pergunta 2: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte:
A garantia contratual tem por finalidade assegurar a execução do contrato, cobrindo portanto sua execução, e se justifica na Lei de licitações em seu
art. 56 a saber: "Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras." Acrescento ainda que a garantia deverá assegurar a plena execução do
contrato, conforme art. 55, inc. VI da Lei nº 8.666/1993. Pergunta 3: O Edital em seu item 11.7.23., prevê que a contratada deverá: “Fornecer, sem
qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, quaisquer componentes adicionais de hardware ou software necessários ao perfeito funcionamento da
solução, mesmo que não constem do Termo de Referência.” (grifos nossos) A Lei 8666/93, em seu artigo 6º, considera que o projeto básico é:
“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem; c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; (...) (grifos nossos)
Entendemos que o item 11.7.23, acima disposto afronta diretamente os princípios do projeto básico, constantes do art 6º da Lei 8666/93, visto que
generaliza o fornecimento – “Quaisquer componentes adicionais... Mesmo que não constem do Termo de Referência” dando margem para todo tipo
de interpretação, tanto por parte das licitantes, quanto dos agentes fiscalizadores do contrato, quando da execução, trazendo indícios de vício ao
referido edital, bem como eminente ferimento do princípio da isonomia na fase licitatória e afeto direto à exequibilidade do contrato. Sendo assim,
entendemos que essa conceituada SSP/DF, apresentará em complemento aos termos até o momento publicados, nota e/ou errata que esclareça
exatamente quais e quantos componentes podem eventualmente adicionados aos insumos já previstos. Está correto nosso entendimento? Resposta
pergunta 3: O setor responsável pela elaboração do Termo de Referência informou o seguinte: Solicita-se à Coordenação de Licitações, Contratos e
Convênios a supressão do item supramencionado. Portanto, em atenção ao seu pedido faço suprimir o item 11.7.23 do Termo de Referência que
segue como Anexo I ao Edital. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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Esclarecimento 27/06/2018 10:04:27
 
A empresa TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES, solicitou o segundo pedido de esclarecimento em complemento ao primeiro pedido ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 72/2018-SSPDF: Pergunta 1: Em relação à resposta da SSPDF: - O presente processo aquisitivo não prevê aquisição de VMS (Video
Management System) ou Sistemas de CFTV, tampouco licenças.- A Secretaria de Segurança já possui as licenças necessárias às câmeras existentes
em estoque. Não há responsabilidades à Contratante no que diz respeito às licenças dos dispositivos. A empresa ainda questiona: Ref. as novas
aquisições de câmeras para fornecer conforme consta na planilha? As licenças já são existentes ? Pergunta 2: - Em relação a solicitação do PPB,
qual será o critério para comprovação?, devemos possuir PPB para câmeras ou só o fato de se possuir PPB para qualquer tipo de equipamentos de
telecomunicações e serviços , podemos usufruir do direto?. Nosso entendimento esta correto? Pergunta 3: Em relação à resposta da SSPDF: - O que
se exige é a comprovação de ter a licitante executado o fornecimento e instalação de Soluções de Videomonitoramento IP (câmeras IP), com no
mínimo 10% da quantidade total de câmeras que compõem o Projeto de Videomonitoramento da SSP, aproximadamente 80 câmeras, não se
admitindo certificados de comprovação de fornecimento e instalação de quais outros tipos de equipamentos de telecomunicações e serviços. A
empresa ainda questiona: A Resposta enviada, entendemos que é para qualificação técnica e não para o PPB . Favor esclarecer.
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Resposta 27/06/2018 10:04:27
 
RESPOSTA PERGUNTA 1: Quanto à esta pegunta o setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência respondeu: - As licenças
existentes serão utilizadas conforme demanda desta Secretaria. Por se tratar de uma estimativa não há como afirmar se as licenças existentes
serão exauridas, os casos pontuais em que talvez isso ocorra serão tratados individualmente. A princípio as licenças existentes são suficientes ao
que será inicialmente demandado, por isso não há previsão extra no Termo de Referência. RESPOSTA PERGUNTA 2: Quanto à pergunta 2 esclareço
que o Edital regula as exigências para comprovação do PPB no item 6.15 e respectivos subitens, devendo todas as empresas que possuírem tais
direitos seguir suas exigências para a devida comprovação, assim vejamos: 6.15. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e do
Decreto Distrital nº 37.667/2016 que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na contratação, para
fornecedores de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem: I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País
e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; II - bens e serviços com tecnologia
desenvolvida no País; e III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. 6.15.1. As
microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do subitem 6.15 terão prioridade no exercício do direito de
preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. 6.15.2. Consideram-se bens e serviços de informática e
automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, na forma por este regulamentada. 6.15.3. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será
feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de
26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006. 6.15.3.1. A comprovação prevista no subitem 6.15.3. será feita:
6.15.3.1.1. eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA; ou 6.15.3.1.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela
SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 6.15.4. O exercício do direito de preferência será concedido, após o encerramento da fase de lances,
observando os seguintes procedimentos: 6.15.4.1. a Proponente quando do cadastro de sua proposta ou quando do envio da documentação de
habilitação na opção convocar anexo no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br deverá anexar
declaração, sob as penas da lei, de que atende aos requisitos estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 6.15 deste Edital, e ainda, se for o
caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, assim como o(s) documento(s)
comprobatório(s) de cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 6.15.3 deste Edital; I - após a análise da
declaração e documentação inseridas no sistema para a comprovação do direito de preferência previsto no subitem 6.15, será efetuada a
classificação do(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) final(is) esteja(m) situada(s) até dez por cento acima da melhor proposta válida, para o exercício
do direito de preferência; II – serão primeiramente convocados a exercer o direito de preferência os fornecedores de bens e serviços com tecnologia
desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal (art. 5º, I, do
Decreto 7.174/2010), na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta
válida no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, a partir da solicitação do Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, caso em que será declarado vencedor do certame; III - se a classe, contida no inciso II do subitem 6.15.4.1
deste Edital, não exercer o direito, serão convocados os fornecedores de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País (art. 5º, II, do
Decreto 7.174/2010); IV – por fim, se as duas classes, contidas nos incisos II e III do subitem 6.15.4.1 deste Edital, não exercerem o direito, serão
convocados os fornecedores de bens e serviços produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder
Executivo Federal (art. 5º, III, do Decreto 7.174/2010); V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será
declarada vencedora a licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame; VI - no caso de empate de preços entre licitantes que
se encontrem na mesmo ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova proposta. RESPOSTA
PERGUNTA 3: Quanto à pergunta 3 esclareço que os atestados de capacidade técnica são para comprovação da qualificação técnica das empresas e
não para a comprovação do Processo Produtivo Básico (PPB). As regras para comprovação do PPB estão dispostas no item 6.15 e seus subitens,
conforme citado na resposta da pergunta 2, citada acima.
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Esclarecimento 26/06/2018 08:21:50
 
A empresa Telemática Sistema Inteligentes solicita os seguintes esclarecimentos ao Pregão Eletrônico 07/2018-SSPDF: - Os atestados solicitados
para o grupo 2, precisamos comprovar 30 KM de fibra instalada ou seria 10% de 30 km, o qual seria comprovação de 3km de fibra instaladas? -
Podemos ofertar outro tipo de sistemas de CFTV, ou será necessário ofertar o Milestone Xprotect e suas licenças ? - Na planilha NÃO consta o
numero de licenças que devemos fornecer para as câmeras já existentes em estoque de vocês que deverão ser instaladas + as que devemos
fornecer com consta em planilha do edital, pergunto: Estas licenças já são existentes ? é de responsabilidade da contratante ? já foram adquiridas
pelo órgão? - Em relação a solicitação do PPB, qual será o critério para comprovação?, devemos possuir PPB para câmeras ou só o fato de se possuir
PPB para qualquer tipo de equipamentos de telecomunicações e serviços , podemos usufruir do direto?. Nosso entendimento esta correto?
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Resposta 26/06/2018 08:21:50
 
Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa Telemática Sistemas Inteligentes o setor técnico responsável pela elaboração do Termo de
Referência respondeu o seguinte: - Os atestados solicitados para o Grupo 2, necessitam comprovar a execução de 10% (dez por cento) da soma
total de fibras ópticas solicitadas no presente processo, aproximadamente 30 quilômetros, (26.581m). - O presente processo aquisitivo não prevê
aquisição de VMS (Video Management System) ou Sistemas de CFTV, tampouco licenças. - A Secretaria de Segurança já possui as licenças
necessárias às câmeras existentes em estoque. Não há responsabilidades à Contratante no que diz respeito às licenças dos dispositivos. - O que se
exige é a comprovação de ter a licitante executado o fornecimento e instalação de Soluções de Videomonitoramento IP (câmeras IP), com no
mínimo 10% da quantidade total de câmeras que compõem o Projeto de Videomonitoramento da SSP, aproximadamente 80 câmeras, não se
admitindo certificados de comprovação de fornecimento e instalação de quais outros tipos de equipamentos de telecomunicações e serviços.
Brasília, 26/06/2018 Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro
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