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Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>

Esclarecimentos:: Sessão Pública: Concorrência Pública n. 001/2019 - UniRV -
Universidade de Rio Verde

menon@presencialconsultoria.com.br <menon@presencialconsultoria.com.br> 2 de setembro de 2019 16:44
Para: iria@unirv.edu.br

Prezados muito boa tarde.

 

Submetemos os questionamentos abaixo:

 

19.2. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente
de Licitação no máximo em até 03 (três) dias úteis antes da data prevista para a abertura
do certame, podendo ser solicitados por qualquer pessoa, através de petição protocolizada no
departamento de licitações ou encaminhada no endereço eletrônico iria@unirv.edu.br, ou
ainda, pelo número (64) 3620- 3018, em dias úteis, das 07h00 às 10h30min e das 13h00minàs
16h30min.

 

 

01 - O fornecimento e instalação de cabeamento estruturado será de responsabilidade da
CONTRATANTE? Caso seja de responsabilidade da CONTRATADA, qual é a quantidade de
pontos de cabeamento UTP CAT 6A e de fibra óptica OM4 que deverá ser fornecida por rack,
para distribuição horizontal e vertical(backbone)?

 

02 - O sistema de monitoramento não faz parte do escopo de fornecimento pela
CONTRATADA, está correto o entendimento?

 

03- Será necessário entrega de planilha orçamentária? Tem algum modelo que a licitante deve
seguir, ou  cada licitante poderá apresentar seu próprio modelo, com base nas especificações
do edital?

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

mailto:iria@unirv.edu.br
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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Processo Licitatório n. 121/2019 

Concorrência Pública n. 001/2019 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado por PRESENCIAL ASSESSORIA 

EM LICITAÇÕES, via e-mail. 

 

Cumpre sublinhar, inicialmente, que o pedido de esclarecimentos foi recebido antes das 

24 (vinte e quatro) horas que precedem a sessão de julgamento do certame. Também convém 

notar que a interessada encaminhou seu pleito para o endereço de correio eletrônico da 

pregoeira, conforme determina o Edital. 

 

Portanto o pedido é próprio e tempestivo. Merece ser analisado e respondido. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

01 - O fornecimento e instalação de cabeamento estruturado será de responsabilidade 

da CONTRATANTE? Caso seja de responsabilidade da CONTRATADA, qual é a quantidade 

de pontos de cabeamento UTP CAT 6A e de fibra óptica OM4 que deverá ser fornecida por 

rack, para distribuição horizontal e vertical(backbone)? 

  

02 - O sistema de monitoramento não faz parte do escopo de fornecimento pela 

CONTRATADA, está correto o entendimento? 

 

03- Será necessário entrega de planilha orçamentária? Tem algum modelo que a 

licitante deve seguir, ou cada licitante poderá apresentar seu próprio modelo, com base nas 

especificações do edital? 

 

 

  



 

 

RESPOSTAS: 

Os questionamentos foram encaminhados à área técnica, tendo as seguintes respostas: 

 

01 - O Fornecimento é global e a Contratada deverá fornecer tudo o que está 

discriminado nos projetos; O número de pontos a serem Fornecidos pela Contratada está 

descrito nos projetos e demais elementos que compõe o projetos/memoriais/edital; 

 

02 - Todos os itens que estão descritos nos projetos/memoriais/edital, são 

fornecimentos da Contratada, inclusive o sistema de monitoramento (CFTV).  

 

03 – A Licitante deverá levar em consideração todos os elementos do Edital, Projetos 

e Memoriais para elaboração da planilha orçamentária. Ademais foi disponibilizada planilha 

orçamentária no site da UniRV, a qual pode ser utilizada como modelo. 

 

No caso em tela, entende-se esclarecidas as dúvidas, mantendo-se inalteradas as 

disposições do edital. 

 

É a resposta. 

 

Rio Verde/GO, 16 de setembro de 2019. 

 

 

Iria Daniela Pereira Freitas 

Presidente CPL/UniRV 


