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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº. 362/2021
EDITAL Nº. 132/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
58/2021.
ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), Diretoria de Licitações e Compras (DLC),
localizada na Rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas/RS, reuniu-se a Pregoeira e sua
equipe de apoio designada pela Portaria nº. 1.062, de 4 de março de 2021, para proceder à análise
dos PEDIDO DE ESCLARECIMENTO encaminhado na data de 21/07/2021, interposto pela
empresa: RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, enviada através do E-mail:
pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br. A abertura da Licitação está agendada para o dia 03/08/2021.
Preliminarmente consigna-se que a Pregoeira não detém de conhecimento técnico em relação ao
objeto do respectivo pedido de esclarecimento, assim, feita uma análise e considerando à questão
de ordem técnica foi encaminhado para a Fundação Municipal de Tecnologia da Informação CANOASTEC para análise e deliberação que manifestou conforme segue: Transcrição da
solicitação da empresa na data de 21/07/2021. RADIANTE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES. Prezada Pregoeira. Bom dia! Ficamos com mais 03 dúvidas ao Montar
nossa Proposta Comercial. Vide abaixo: PERGUNTA 1: Encontramos divergência entre a Planilha
do Modelo de Proposta Comercial e a Tabela de Valores Estimados máximos Aceitáveis com a
Informação dos Preços máximos para o item 13 - PROJETO. No modelo de Planilha para
Proposta consta o Projeto de Canalização Subterrânea solicitado pela contratante (m) na
quantidade de 500 metros, mas este subitem não consta na planilha de formação de preços
máximos unitários. Poderiam informar qual é o valor máximo estipulado para este item? Poderiam
retificar a Tabela com os Valores Estimados incluindo este subitem de projeto de Canalização
Subterrânea solicitado pela Contratante? Anexo V Modelo de Proposta Comercial
13 Projeto Projeto de Cabo Óptico com Compartilhamento dos 10.000
Pedidos (m)
Projeto de Cabo Óptico(m)
20.000
Projeto de Canalização Subterrânea solicitado pelo 500
contratante(m)
Valor Total R$
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EM FIBRA ÓPTICA Todos os materiais a serem
utilizados deverão ser homologados pela ANATEL - TABELA DE VALORES ESTIMADOS
MÁXIMOS ACEITÁVEIS
PLANILHA COM QUANTIDADES PREVISTAS PARA 1 ANO
ITEM
SERVIÇO
DESCRIÇÃO
QTD
VALOR
VALOR
UNIT
TOTAL
13
Projeto
Projeto de Cabo Óptico 10.000 R$13,66
R$136.600,00
com Compartilhamento
dos Postes(m)
Projeto
de
Cabo 20.000 R$10,12
R$202.400,00
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Óptico(m)
PERGUNTA 2: Poderiam informar qual a diferença de atividade (especificação técnica) entre o
item Projeto de Cabo Óptico com Compartilhamento de Postes (10.000m) e o Projeto de Cabo
Óptico (20.000m)? PERGUNTA 3: Identificamos também que a multiplicação do item 4 está
incorreta uma vez que 1.000 x R$ 136,13 = R$ 136.130, 00 e não R$ 136.133,33 (vide abaixo).
Solicitamos correção.
4
Conexão de Fibra Óptica Conexão de
1000
R$136,13 R$136.133,33
utilizando
fusão
na Fibra Ópticas
mesma Ordem de Serviço utilizando fusão
(Manutenção/Instalação) até 23fusões (por
fusão)
Conexão
de 500
R$140,61 R$70.305,00
Fibras Ópticas
utilizando fusão
de
24
até47
fusões (por fusão)
Desde já agradecemos pelos esclarecimentos. Atenciosamente. Álan Dolenc Corradini, Gerente
Comercial de Novos Negócios. Radiante Engenharia de Telecomunicações. Diante da
Manifestação da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação – CANOASTEC,
representada pela Srª. Ana Paula Fontoura Marona – Chefe de Gabinete responde: Prezados,
Conforme questionamento na etapa: 43 – Item: 42, da empresa: Radiante segue: Pergunta 01: Com
relação ao anexo V, modelo de proposta comercial, item 13, informamos que foi suprimido este
item do TR, não fez parte da cotação de preços não necessitando portanto constar proposta neste
item para fase de disputa e julgamento. Pergunta 2: Sobre a diferença de atividade (especificação
técnica) entre o item projeto de cabo óptico com compartilhamento de postes (10.000 M) e o
Projeto de cabo óptico (20.000) informamos que tal especificação se encontra no item 13 do Anexo
III do Memorial descritivo dos serviços em fibra. Ambos são projetos de cabos ópticos, porém um
com compartilhamento de postes devendo ser entregue o projeto na concessionária de energia
(RGE) com número de protocolo de entrega. Pergunta 3: Sobre a diferença do valor total do item
informo que foi um erro formal de digitação, no qual foi registrado o valor total de
R$136.133,33(cento e trinta e seis mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos). Registra-se
que o valor de R$3,33(três reais e trinta e três centavos) foi acrescentado ao valor máximo global
aceitável, para a proposta inicial e considerando que a disputa de lances irá reduzir o valor global
não acarretando prejuízo ao erário. Assim, espero ter respondido a contento o questionamento
apresentado pela empresa. A presente Ata terá sua publicidade no DOMC - Diário Oficial do
Município e no Site do Banrisul. Nada mais havendo digno de registro, encerra -se a presente Ata,
que vai assinada pela Pregoeira. x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Dionéia Enghusen
Pregoeira
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