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Esclarecimento 20/04/2022 18:44:14
 
TERMO DE REFERENCIA SUBITEM 3.6.9 3.6.9 A CONTRATADA deverá fornecer racks compatíveis com a quantidade de
equipamentos e as áreas disponíveis nos locais conforme item 3.14. QUESTIONAMENTO 1: Será disponibilizado rack para
acomodação dos equipamentos? Favor informar quantos Us será disponibilizado. Caso não seja disponibilizado rack, favor
informar qual tamanho de rack poderá ser acomodado nas dependências do CONTRATANTE. TERMO DE REFERENCIA
SUBITEM 3.10.1.3 3.10.1.3 O portal de gerência poderá ser constituído de um ou mais softwares de gerenciamento e
deverá prover no mínimo, as seguintes informações: c) Consumo de banda por classe de serviço com os valores médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia; QUESTIONAMENTO 2: O envio de um relatório mensal
contendo o consumo de tráfego total do link de comunicação durante os 30 dias atende ao requisito. Está correto o nosso
entendimento?. TERMO DE REFERENCIA SUBITEM 3.12.4 3.12.4 Deverá ser disponibilizada geração e emissão de relatórios
gerenciais que permitam o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados e validação das
faturas. QUESTIONAMENTO 3: Com relação ao item 3.12.4 – O relatório mensal de utilização do link e emissão de fatura
também poderão ser enviados mensalmente atendendo os requisitos, está correto o nosso atendimento? PORTAL DE
COMPRAS QUESTIONAMENTO 4: Entendemos que o valor unitário total e o valor total correspondem ao valor GLOBAL do
item para o período de 12 (doze) meses, ou seja, anual. Esta correto o nosso entendimento? TERMO DE REFERENCIA ITEM
2.10 2.10 DA VISTORIA : 2.10.1. É extremamente recomendada e fica facultada a realização de vistoria por parte das
licitantes, conforme legislação em vigor. Entretanto, como condição para a habilitação, a licitante deverá apresentar
declaração de que tomou ciência de todas as informações e condições locais para a execução do objeto da licitação,
conforme modelo anexo ao Termo de Referência (Acórdão 234/2015 do Plenário do TCU); QUESTIONAMENTO 5: Após
realização da vistoria, gostaria de esclarecer acerca da abordagem as unidades do TRE, tendo em vista que as unidades que
foram vistoriadas apresentavam infraestrutura obstruída e sem possibilidade de uso . Neste caso seria necessário a
construção de nova infraestrutura canalizada desde o poste mais próximo as unidades até a sala técnica do TRE. Desta
forma, entendemos que podemos proceder com o lançamento aéreo nas unidades que não dispuserem de infraestrutura de
acesso em condições de uso. Está correto o nosso entendimento? Frisamos que o lançamento aéreo respeitar analise técnica
da equipe, visando a seguridade do cabo ótico a ser lançado na unidade.
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Resposta 20/04/2022 18:44:14
 
RESPOSTA 1: O item citado foi suprimido na versão vigente do termo de referência. RESPOSTA 2: Não está correto, deverá
estar disponível através do portal de gerência. RESPOSTA 3: Não está correto, deverá estar disponível através do portal de
gerencia. RESPOSTA 4: O preço global do certame, qual seja R$ 574.382,88 (quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e
oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) compreende o valor anual da contratação, de modo que, considerando que a
quantidade cadastrada é 1, a própria prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o TRE-DF e suas
respectivas Unidades, e ela é multiplicada pelo valor unitário do contrato, temos que o valor unitário e o valor total são
equivalentes ao valor anual do contrato. RESPOSTA 5: Em que pese o questionamento de Vossa Senhoria ser vago e
impreciso em relação aos percursos obstruídos, bem como em relação à informação sobre a localização da obstrução
(endereço, propriedade da caixa, etc.) esclarecemos que os serviços de abordagem podem ser divididos em dois tipos:
internos e externos. No tocante aos internos, caso haja obstrução (a qual desconhecemos), o TRE indicará alternativa para
o lançamento da infraestrutura ou realizará, às suas expensas, as adaptações necessárias. No que concerne às
intercorrências externas, caberá à futura contratada todas ações necessárias à desobstrução que eventualmente identificar
ou adaptação por percursos alternativos viáveis. Quanto ao lançamento aéreo, não poderá ser viabilizado quando envolver
as áreas internas do TRE (considerando todo o perímetro interno das dependências). Ainda assim, considerando que a
pergunta não foi suficientemente clara (não indicou se o lançamento aéreo era interno ou na parte externa), solicitamos
maiores esclarecimentos para uma melhor análise. Os documentos podem ser consultados no site do TRE-DF, acessando:
Transparência e Prestação de contas> Licitações e Contratos > Licitações> Licitações em andamento/encerradas> P.E
0004/2022, ou diretamente através do link: https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/compras-e-
licitacoes/licitacao/avisos-de-licitacoes
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