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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 
Pergunta 2:  
 
Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado: 
Anexo 6 D, Ponto 8.7.5. Rede Dedicada 
 
Inserir item do EDITAL ao qual se refere o esclarecimento solicitado: 
Anexo 6 D, Ponto 8.7.5. Rede Dedicada 
 
Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta: 
O Anexo 6 D, Ponto 8.7.5 Rede Dedicada, refere-se a uma rede dedicada para o sistema de 
gerenciamento remoto, principalmente para questões de segurança da informação. Da mesma 
forma, o ponto 7 da Implementação do Sistema de Gerenciamento Remoto, dá como exemplos 
BLE, 802.15.4, 6LoWPAN, TCP / IP. Solicita-se a possibilidade de agregar outros protocolos de 
comunicação estendidos globalmente e que permitam uma maior oferta em termos de soluções 
de Telegestão. Entendemos que é uma lista ilustrativa e não se limita apenas a esses protocolos, 
que se entende que é possível oferecer soluções baseadas em LoRaWAN, LTE e / ou Sigfox.  
 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta da CEL:  
A lista de protocolos, para o sistema de telegestão, apresentada no Anexo 5 (Caderno de 
Encargos) não é exaustiva, podendo ser implantados outros protocolos a critério da 
Concessionária, desde que respeitada as demais obrigações previstas no Contrato e em seus 
Anexos. 
 
Pergunta 3:  
 
Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado: 
Anexo 2 – Atos Constitutivos da Concessionária  
 
Inserir item do EDITAL ao qual se refere o esclarecimento solicitado: 
Anexo 2 – Atos Constitutivos da Concessionária 
 
Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta: 
O arquivo Anexo 2 – Atos Constitutivos da Concessionária que está disponível para download no 
endereço http://www.sapucaiadosul.rs.gov.br/ppp-ip/ é somente uma folha de rosto. Pedimos 
a gentileza de disponibilizar o mesmo.  
 
Resposta da CEL:  
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Os atos constitutivos são de responsabilidade da Licitante sendo que deverão ser observadas as 
considerações e demais exigências constantes dos próprios documentos editalícios, em especial 
do Subitem 12.3.1., do Edital. 
 
Pergunta 4:  
 
Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado: 
Anexo 3 – Proposta Comercial da Concessionária  
 
Inserir item do EDITAL ao qual se refere o esclarecimento solicitado: 
Anexo 3 – Proposta Comercial da Concessionária  
 
Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta: 
O arquivo Anexo 3 – Proposta Comercial da Concessionária que está disponível para download 
no endereço http://www.sapucaiadosul.rs.gov.br/ppp-ip/ é somente uma folha de rosto. Existe 
um modelo de proposta comercial a ser considerado? Se sim, poderiam disponibilizá-lo?  
 
Resposta da CEL:  
 
O conteúdo da Proposta Comercial é de responsabilidade da Licitante sendo que deverão ser 
observadas as considerações e demais exigências constantes dos próprios documentos 
editalícios, em especial do Item 11 e seguintes, do Edital; bem como do Anexo 2 – Proposta 
Comercial Escrita, do Edital. 
 
Pergunta 5:  
 
Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado: 
Item 3 Subitem 3.1 – Pedidos de Esclarecimentos do Edital 
 
Inserir item do EDITAL ao qual se refere o esclarecimento solicitado: 
Item 3 Subitem 3.1 – Pedidos de Esclarecimentos do Edital 
 
Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta: 
Tendo em vista que a data indicada no referido item, 17/10/2020, é considerado um dia não 
útil, estamos entendendo que o prazo final para solicitações de esclarecimentos se encerra no 
próximo dia útil, ou seja, 19/10/2020. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta da CEL:  
 
Sim, o entendimento está correto. 


