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COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 557/2018 

CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1361, 1362, 1363/2018. 

 

CIRCULAR N° 1 

 

 

Segue para ciência, Circular 1 quanto aos questionamento realizados referente ao 

fornecimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLANCE DE FIBRA ÓPTICA, DE 

INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO-COMUTADO (STFC) NA 

MODALIDADE DDR COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ACESSO POR 

LINHAS DIGITAIS BIDIRECIONAIS para o ICESP, situado à Av. Dr. Arnaldo, n° 251, 

Cerqueira César – São Paulo/SP. 

 

 QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Segundo o edital descreve no Item 19.2 o tronco chave é 11-3893-2000, mas não 

parece informação confiável e gostaríamos de saber o início e o fim deste range? 

 Resposta: O Range é do 2000 ao 4999. 

 

2. Referente ao paragrafo do Item 19.2 : Os equipamentos, materiais e infraestrutura 

necessários ao fornecimento do serviço objeto deste Termo de Referência (STFC-DDR), 

deverão ser entregues e instalados de forma a estarem prontos a operar 

rigorosamente de acordo com as localidades e nas quantidades descritas nos ITENS 2.1 

e 2.2, respectivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Os itens destacados em 

vermelho se referem ao objeto do Lote 1. Esta informação não deveria se referir aos 

Itens 19.1 e 19.2? 

 Resposta: A Correção encontra-se disponível na CIRCULAR N° 02. 

  

3. No item 23. PRAZO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO: O prazo de vigência do contrato 

de manutenção é de 36 (trinta e seis) meses. Informação gerou duvida pois na 

proposta o prazo do contrato é de 60 meses. Qual seria o prazo correto? 

 Resposta: A Correção encontra-se disponível na CIRCULAR N° 02. O prazo do 

contrato é de 36 meses, podendo ser renovado não ultrapassando 60 meses. 

 

4. Item 24. Premissas para Elaboração de Proposta: Certificados vigentes do corpo 

técnico emitidos pelo Fabricante Alcatel-Lucent (a falta destes poderá desclassificar a 

proposta). Isto significa que caso não possua este certificado estaremos 

desclassificados? Não estaria restringindo a ampla participação com esta informação 

de forma a não receber propostas mais vantajosas? 
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Resposta: Essa certificação é necessária e desclassifica sim o concorrente, pois nosso 

atual PABX é do Fabricante Alcatel, nesse edital não contemplamos a substituição do 

equipamento PABX. 

  

5. Com relação aos 420 juntores, existe a possibilidade de oferta-los em IP- Tronco SIP, 

ao invés de Troncos E1s? 

 Resposta: Atualmente temos um PABX, que só suporta entradas E1s.   

 

6. Endereço de instalação: 

Na página 1 - item 1.3.1: ICESP Matriz, Farmácia Consolação e Unidade OSASCO. 

Na página 18 - item 19.1: Avenida Dr. Arnaldo, 251, São Paulo (somente na MATRIZ) 

Pergunta: para o serviço de telefonia, devemos considerar a instalação apenas no site 

MATRIZ ? é isso mesmo? 

Resposta: Sim , apenas na unidade Matriz. 

 

7. Quantidades a serem fornecidas: 

Página 18 - item 19.2:  

12 x links R2 + 2 x Links ISDN (14 E1s) 

2.000 Ramais 

Anexo II Termo de Referência: 

14 E1s  

3.000 DDRs >> Pergunta: Está correta esta qtd de DDRs, sendo que na pag 18 eles 

mencionam ter 2.000 ramais? 

Resposta: A Correção encontra-se disponível na CIRCULAR N° 02. São 3000 ramais. 

 

8. O edital menciona instalação de números DDRs NOVOS. A ICESP não está 

considerando a portabilidade numérica do fornecedor atual para o novo fornecedor? 

R: Existe sim a necessidade da portabilidade. 

 

9. O Serviço de Interceptação de chamadas no tronco antigo é mandatório? (não ficou 

claro a necessidade, dado que existe a portabilidade numérica) 

Resposta: Foi inserido o item informando sobre a necessidade de portabilidade. 

 

10. Os serviço de operação/supervisão proativa (item 3.4) é mandatório? 

Resposta: Sim. 

 

11. Ref. Página 1 (item 1 Objeto): 

Item 1.1 : Descreve – se o Lote 1 como sendo um serviço tipo Lan to Lan (entre : Matrix 

e Farmacia), porém na página 6 é detalhado o serviço Internet  

Item 1.2 : Descreve – se o Lote 2 como sendo um serviço Internet,  porém na página 12  

é detalhado o serviço tipo lan to Lan. 
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Resposta: A Correção encontra-se disponível na CIRCULAR N° 02. O nomes dos 

Serviços estavam invertidos. 

 

12. Ref. Página 1 (item 1.2): 

Entendemos que o escopo do fornecimento seja um serviço Internet de 100M no ICesp 

Matriz (Dr. Arnaldo). Descrito como abordagem 1, correto? 

Resposta: Sim seria o endereço para instalação de 1 fibra (primeira abordagem). 

 

No item 1.2.1 (abordagem 2) consta a informação : Entre o Incor e Secretaria de 

Saúde. Não entendemos esta solicitação pois parece tratar-se de um serviço tipo 

ponto a ponto interligando : Incor e Secretaria da Saude. 

Resposta: Esse seria o endereço para instalação de 1 fibra (segunda abordagem). 

 

Favor esclarecer o que deve ser fornecido. Se um L2L, se um Internet em cada local.  

Solicitamos também informar as bandas necessárias e os endereços completos com os 

andares envolvidos para Incor e secretaria da saúde 

Resposta: Os dois links de internet são para uso do ICESP, o prédio do ICESP, tem 

dois acessos, sendo 1 na Av. Dr Arnaldo, 251. O segundo acesso pela Avenida Doutor 

Enéas Carvalho de Aguiar, S/N – o portão do ICESP fica entre InCor e à Secretária de 

Saúde de São Paulo. Então, uma operadora ira instalar o link na Avenida Dr. Arnaldo 

e a outra operadora irá instalar o segundo link na Avenida Doutor Enéas Carvalho de 

Aguiar, S/N (ponto de referencia entre o prédio do  InCor e o prédio da Secretária de 

Saúde de São Paulo ). 

 

13. Ref. Página 2 (Visita Técnica – 02/10): 

No anexo IV, consta o texto : “tomei total conhecimento do serviço a ser executado e 

de todas as dificuldades e interferências do local”. 

Quais os tipos de informações serão disponibilizadas? . Será feita uma apresentação 

para todas as empresas participantes, ou será feita uma espécie de diligencia nas 

dependências da Dr. Arnaldo? 

Resposta: Será para retirar as duvidas e se necessário visitar os locais onde serão 

instalados os serviços. 

 

Quais as infra estruturas que se pretende avaliar ou validar? 

Resposta: Local de passagem de cabos/fibras e equipamentos necessários para 

fornecimento dos serviços. 

 

Qual é o escopo desta visita: Trata-se de avaliação estritamente técnica, ou será feita 

alguma apresentação técnica comercial? Pretendemos assim identificar quais qual o 

perfil de profissional necessário para esta atividade.. 

Resposta: Da parte da TI, será técnica. 
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E para os demais sites : Consolação e Osasco, não serão necessárias vistorias? 

Resposta: Os serviços dos 3 Lotes, não necessitam de atuação na localidade de 

OSASCO. 

 

14. Ref. Página 6: 

Consta que o link deverá ter velocidade inicial de 100M, com possibilidade de 

aumento. Este aumento seria até  qual banda? 

Resposta: Iniciaremos com velocidade de 100M, como se trata de um serviço para 36 

meses, pode ocorrer necessidade de aumento de banda, o informe é para que seja 

possível aumentar a banda no futuro. 

 

Item 2 (quadro). Reforçando o que já perguntamos, neste quadro a abordagem 2, nos 

remete a entender que trata-se de um link ponto a ponto e não Internet. 

Resposta: Seria o endereço de instalação conforme explicado.  

 

15. Ref. Página 12: 

Entendemos que trata-se de do fornecimento de somente um link, correto? 

Resposta: Sim 

 

velocidade de 200M, com possibilidade de aumento. Este aumento seria até  qual 

banda?. 

Resposta: O informe é para que seja possível aumentar a banda no futuro se 

necessário 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 1 de outubro de 2018. 
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