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PREGÃO ELETRÔNICO 002/2015 PARA LINKS 

Esclarecimentos 

1 Pergunta (11/03/2015):  Com relação ao PE 02.2015, em que se pese o Objeto: 

2.1 O presente pregão eletrônico tem por objeto a contratação da instalação e 
prestação de 2 (dois) serviços de comunicação de dados via protocolo IP (Internet 
Protocol), com acesso contínuo, permanente, exclusivo, confiável e totalmente 
redundante à Rede Mundial de Computadores – Internet, a serem prestados por 
dois fornecedores necessariamente distintos, através de dois 
circuitos independentes, para atender às necessidades da Agência de Fomento 
do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AgeRio, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, de acordo com as especificações detalhadas e quantitativos constantes do 
Termo de Referência (Anexo I) e Proposta de Preços (Anexo III)são 2 links de 
acesso à Internet. 
 
Conforme explicito na descrição, deverão ser 2 (dois) circuitos, entregues por 
empresas distintas. Ao cadastrar a proposta no SIGA, a quantidade ofertada 
consta como 2 (dois) e o valor da proposta é o referente ao fornecimento de 2 
(dois) serviços. 
 
Nosso pedido de esclarecimento é quanto às seguintes dúvidas: 

 

1.1 Duas empresas distintas serão declaradas vencedoras do certame? 

Resposta: Sim, as duas empresas com os dois menores preços, conforme 
"4.1.1.3 A quantidade do item descrito no objeto será fornecida da seguinte 
forma: Um serviço será prestado pelo vencedor da licitação e o segundo 
serviço será prestado pela segunda colocada. Cada contratada fornecerá um 
único serviço, objeto deste contrato." 

 

1.2 A mesma empresa que ganhar o lote com os dois circuitos deverá garantir 

que um deles será entregue através de uma 2ª Operadora? 

Resposta: Não. Uma mesma empresa não pode ganhar os dois circuitos, 
mesmo que ofereça o menor preço, para garantir a resiliência desejada pela 
AgeRio a segunda colocada ganhará o segundo circuito, conforme "4.1.1.3 A 
quantidade do item descrito no objeto será fornecida da seguinte forma: Um 
serviço será prestado pelo vencedor da licitação e o segundo serviço será 
prestado pela segunda colocada. Cada contratada fornecerá um único 
serviço, objeto deste contrato.".  

 

1.3 Onde podemos incluir o valor referente à taxa de instalação? 

Resposta: Durante a fase de pregão o valor ofertado é para a totalidade do 
item, não há detalhamento. Sagrando-se vencedora a empresa deve 
encaminhar proposta de preços conforme a cláusula "9.1.2 O formulário de 
proposta de preços, em sua forma impressa, Anexo III, somente será 
utilizado pelos licitantes vencedores com vistas à readequação de sua oferta 
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final e encaminhado juntamente com os documentos de habilitação, na 
forma do item 12, deste Edital.". 


