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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA PARA 

EXECUÇÃO DE EXPANSÕES DA REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA REDE ÓPTICA. A EXPANSÃO ESTIMADA DA REDE DE 

FIBRA ÓPTICA SERÁ DE ATÉ 735 QUILÔMETROS, CONFORME DESCRITO NO TERMO 

DE REFERÊNCIA E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.  

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

OMEGA CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 45.363.777/0001-59 

 

Pergunta 01 - Em nosso entendimento os atestados apresentados e por ser uma obra de 

Engenharia os atestados apresentados deverão estar devidamente registrados no CREA com seu 

devido CAT -Certidão de Acervo Técnico está correto nosso entendimento 

 

Resposta :   O proponente licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre a prestação de serviço na 

implantação de rede Óptica, compatíveis em características com o objeto desta licitação, de, no 

mínimo, 184 quilômetros. 

 

Pergunta 02  –  Neste item informa; 3.3 Para a instalação dos equipamentos de acesso, é 

necessária a instalação de postes, energia elétrica e fibra óptica, o edital e termo de referência não 

apresenta e também não informa o padrão deste tipo de instalação e também na planilha de preços 

temos preços para instalação de poste de 10 e 12 mt item 90 e 91 e creio não ser este os tipos de 

postes a serem instalados 

 

Resposta :  Não faz parte do objeto desta contratação a instalação de postes e energia elétrica. 

 

 

 

Pergunta 03 – Neste item de ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO informa em seus sub itens que 

consiste nas atividades instalação, remanejamentos , retiradas de cabo a aéreo e subterrâneo e na 

planilha de preços não temos preços para as atividades de retirada ,remanejamento, trocas de 

cordão, instalação e retirada de jampers e em tendo estas atividades como será o critério de 

remuneração. 

 

Resposta :   O Licitante deverá preencher a planilha de composição de preços conforme definido 

no Anexo I do termo de referência.  

 

 

 

 

 

 

 



Pergunta 04 – Neste item informa 4.2 O detalhamento dos serviços e materiais necessários 

encontram-se dispostos no Anexo I -Planilhas de Serviços e Materiais; em nossa análise e 

entendimento este anexo só informa o item das atividades, mas não traz nenhum detalhamento das 

atividades envolvidas para cada atividade e seus padrões de execução,  sem este esclarecimento 

não é possível quantificar preços de cada atividade 

 

Resposta : A cotação deve ser feita por unidade. As normas são as que estão em vigor. 

 

 

 

Pergunta 05 – Neste item informa; Os serviços serão executados sob demanda, devendo ser 

elaborado cronograma de execução a ser aprovado pelo contratante, em nosso entendimento este 

cronograma será apresentada quando da liberação dos serviços está correto nosso entendimento 

 

Resposta : Correto, o cronograma será elaborado em conjunto quando da liberação dos serviços. 

 

 

 

Pergunta 06 – 6.1 DESCRIÇÃO -a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços, fornecer e 

instalar todos os materiais e acessórios necessários, de acordo com as normas vigentes, 

interligando a rede óptica da PBH. b) Os serviços serão prestados de acordo com as 

especificações/solicitações feitas sob demanda da CONTRATANTE - Veja que informar que a 

execução deve atender as NORMAS E ESPECIFICAÇÕES entendemos que a PBH/PRODABEL 

tem suas normas técnicas de construção e para nosso bom entendimento e também para 

quantificação dos preços precisamos ter clara as normas e especificações a serem seguidas e com 

isto evitar divergências e desconhecimentos na execução 

 

Resposta :  Não são normas da Prodabel, refere-se a ABNT, ANATEL, ANEEL etc 

 

 

 

Pergunta 07 –  PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO - Entendemos que 

os serviços serão por demandas, mas para que possamos quantificar os preços unitários e chegar ao 

valor global que será necessario apresentar seja informado os quantitativos de cada 

item,  solicitamos orientação e instrução de como proceder para informar o valor global da 

proposta sem quantidades previstas 

 

Resposta : O valor estimado é para o contrato. Os valores unitários são para classificação das 

propostas e para compor o valor dos serviços a serem executados. 

 

 

Pergunta 08 – No item 32 do anexo I informa Cordoalha aço cobreada CAC 6,27 mm x 3 fios, em 

nosso entendimento é Cordoalha aço CAC 6,27 mm x 3 fios está correto nosso entendimento 

 

Resposta :  Entendimento correto 

 

Pergunta 09 - ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA CRONOGRAMA, solicitamos 

esclarecimento quando dever ser apresentado o referido cronograma considerando que os serviços 

serão por demanda 

 

Resposta : O cronograma será elaborado em conjunto quando da liberação dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pergunta 10 – Em nosso entendimento as atividades de projetos e licenciamento será de 

responsabilidade da CONTRATANTE uma vez que no edital e seus anexos não informa as 

responsabilidades e caso seja executado pela CONTRATADA se faz necessario informar como 

será remunerado estas atividades e também informar as normas e procedimento desta atividade 

 

Resposta : Correto, será pela Contratante. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2021. 

 

 

Pregoeira 

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira.  


