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Câmara Municin41 de Jaeuariúna
Estado de São Paulo

ESCI.ARECIMENTO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCI.AL N' 002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 086/2020

l)B\EXQ: Contratação de semiços de [eleconnttticações pata fomecimenLo, imT)Lamentação, operação e mattuLenção de li tks

le cotlzunicação de dados peT77zanentes, em reúne 24x7, para conexão com a rede mlmdial de computadores -- intertiel -- pot

»feio de in+raesfmlura de.obra ética a ser instalado na C.'IM.'lR.4 NIUNlclP./:!L DE J-AGUÁiKIÚN,a CNl], com
joniecimento dos eqnipamelitos necessários à execução do sewiço c suPoHe técnico.

DO PEDIDO

Trata se de Pedido tempestivo, visto o recebimento de e mail com solicitação de esclarecimentos se dar
em 08 de outubm às llh12min, e o mesmo insurgido em acordo com o item 21, onde trata das
disposições gerais do Edital de Licitação do Pregão Presencial em epígrafe e onde reza que poderá a

Viam\e en ,4té 02 (dois) dias úteis atttes da dalajixada para recebimento das prol)testas em })arado comercial 8b às 17}),

laaLqllerpessoa poderá solicitar esclarecimentos, T)rouidêndas oi.l imT'Manar o ato colipocaLóüo do pwgPo ou \)rotocoLo Geral."

Em resumo, trata de pedido de esclarecimentos quanto ao Tipo de Licitação, quantidade de IP's válidos e
redundância do item l, link dedicado, conforme transcrição abaixo:

;lhos através deste, solicitar a cot$t'tpzação do enLelidimento dos itens abaixo:

- Tipo deL-idtação: hlenorpreço poritem. Serãojulgado! osPreços do item l de

link dedicado seParadciilzerite do itetl? 2 de Liuk ttào dedicado de batida tara.

2 - A qltantidade de ltõ's válidos qlte são soLicitacLos no iLe7n l do edital ê a

;ltlcililidade que cottsta tio abeto, que sào 16 (deWesseis) e não no modelo de
proposta, qlie consta a qllatitidade de 60 (sessetlLa).

} - ç) item 2, Litlk de batida larga, te»2 0 0bjetiuo de redz4ndâttcia clo itewil, littk

;dedicado. }qeste caso, gostaHamos de saber se no caso de jortlecimenLo dos 2 1inks

lJá necessidade de rotas diferetlLes oil podenz ser a mesma rola.''

DA ANÁLISE DO PEDIDO

O pleito em questão trata tão somente de dúvidas suscitadas, mas de fácilelucidação, senão vejamos:

: recai sobre a solicitante dúvida se o tipo de Licitação será julgado
separadamente os itcns 01 e 02, a resposta é sim será julgada separadamente o link dedicado do não
dedicado.

O Editalprevê em seu caput que o Tipo da Licitação para esta Licitação é o menor preço por item e
p'evê ainda em seu objeto cláusula 2 do mesmo que serão adquiridos 02 links, sendo um Link dedicado e

outro não dedicado, âlca ainda mais evidenciado no anexo VI -- Modelo de proposta comercial que
nrooostas deverão ser apresentadas separadamente para o item A e B

CNPJ: 5i.313.9S5/Q001-30 / F'otle: 3847-4336 /site: www.catllarayagttal'itltta.sp.gov.br

Página l de 2



Câmara Munjçipal de Jaeuariúna
Estado de São Paulo

faz saber que existe divergência entre informações quanto a
quant:idade de IP's válidos solicitados para o item l, link dedicado. A carreta compreensão é o trazido
no editalna cláusula 2. Objeto, sendo: item 2.-i. 0/ Óam0 UINK l)ED/(llldl)O de z,rZaígdade ///zhz a de /0a
Icem) ÀLbPs Simétrico, Fulo-Duplex, com 16(dezesseis) IPs duos, válidos e sequenciais. G.n, em
consonância com o Anexo 1 -- Termo de Referência onde também reza que são 16 IP's, divergindo
apenas o Anexo VI Modelo de Proposta Comercial.

Já prevendo que erros de digitação pudessem ocorrer o Edital sabiamente trouxe na cláusula 21.
DISPOSIÇOES GERAIS, a regra para corrigir tais erros, conforme aqui transcrito:

21. 19. -- Em caso de divergência etttre disposições deste Edital e
de seus anexos ou deTttctis peças que compõetn o processo,
prevctlecerão as deste Edital. '' g. n

após ouvir o setor de TI desta Casa de Leis para a dúvida 'ke
LO caso de fonlecimettto dos 2 Links }Já necessidade de rotas dijereTltes ou podem ser a mesma rota''. a. tes'pasta. p'xxa a.
dúvida foi anlrmativa, que podem ser na mesma rota.

CONCLUSÃO

Diante do todo exposto, visando tão somente o esclarecimento de dúvidas pert:mentes, foram todas as
dúvidas solucionadas, em razão dos argumentos lançados nesta manifestação.

Jaguariúna, 08 de outubro de 2020

Licitações e Património
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