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COMUNICADO
Processo CEETEPS n.º: 1488956/2018
Concorrência n.º
02/2021
Objeto:
Obras de Construção do Bloco administrativo/pedagógico
e reforma do ginásio existente para implantação da Fatec
Rio Claro.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela
empresa M.K.M. Engenharia, Construções e Comércio - EIRELI, por e-mail, em 04 de
maio de 2021 as 20h:55m, segue resposta da Comissão Julgadora:
Solicitação de Esclarecimento: “1. Favor esclarecer se, para o
item 14.192 pertinente ao serviços de “PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 /
RJ-45 - CATEGORIA 6A” da planilha Construção anexo III.2, as licitantes devem
considerar para o item supracitado material tipo Categoria “6A”, ou deve ser categoria
“6”? Pois, caso seja solicitado por V.Sas. que, as licitantes considerem para o item em
questão categoria “6A”, perguntamos qual será a sua finalidade, haja visto que, os
equipamentos os quais os cabeamentos em referência estarão conectados são de
capacidade inferior à categoria “6A”, tais como: “'CABO PARA REDE 24 AWG COM
4 PARES, CATEGORIA 6 - item 14.137 “, “TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS,
COM PLACA – item 14.145” e “PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 –
item 14.193” e logo os patch cords estarão superdimensionados e não poderão atingir
sua performance fabricadas, por causa dos cabos de rede e equipamentos à eles
conectados não serem capazes de gerar dados na mesma taxa de transferência que
os patch cords têm a capacidade de transmitir?
Resposta: Os licitantes considerarão para o item 14.137 Cabo
para rede 24 AWG com 4 pares – categoria 6 e para o item 14.192 Patch cords de
1,50 ou 3,00m – R-45 / RJ-45-Categoria 6 A, conforme Anexo III.2 Modelo de planilha
de preços unitários e totais (para preenchimento) Geral e Construção e Anexo VII –
Planilha orçamentária detalhada Geral e Construção. A finalidade esta explicita nos
projetos.
2.
Caso para o questionamento anterior seja de ser mantido
para o item 14.192 da planilha anexo III.2 sendo categoria 6A, perguntamos então,
qual informação prevalecerá para este questionamento em objeto a planilha ou
Memorial Descritivo, haja visto que item 3 especifica a Categoria “6” para os patch
cords.
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Resposta: Os licitantes considerarão para o item 14.137 Cabo
para rede 24 AWG com 4 pares – categoria 6 e para o item 14.192 Patch cords de
1,50 ou 3,00m – R-45 / RJ-45-Categoria 6 A, conforme Anexo III.2 Modelo de planilha
de preços unitários e totais (para preenchimento) Geral e Construção e Anexo VII –
Planilha orçamentária detalhada Geral e Construção.

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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