MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 02
Referência: Pregão Eletrônico nº 40/2016
Data: 18/11/2016
Objeto: Aquisição de conjunto de recursos tecnológicos de telefonia incluindo o fornecimento, instalação e
configuração dos equipamentos como Central Telefônica IP, Software de Monitoramento, Equipamentos ATA,
Aparelhos IP, Sistema de Tarifação, Treinamento da Solução e Switch de borda 48 portas 2X10 Gbit L2/L3 POE+.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016
ESCLARECIMENTO Nº 02
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 40/2016, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 50C20A59003ABFFB.
CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx.

Pergunta 1
Item 3.1.41 – Entendemos que o protocolo ILBC faz sentido para o tipo de comunicação em redes de baixa
qualidade não sendo aplicado a solução proposta no edital. Solicitamos retirar ou que esse protocolo seja
desejável e não obrigatório. Podemos seguir desta forma?
Resposta 1
Não. Todas as especificações do item 3.1.41 são necessárias e serão exigidas.
Pergunta 2
Item 3.4.3 – Entendemos que, para uma maior competitividade, podemos considerar 10 teclas programáveis
sendo 5 com LED e 5 sem LED ou 8 teclas programáveis com LED, está correto nosso entendimento?
Resposta 2
O quantitativo mínimo de teclas programáveis com LED é 10 (dez), não serão aceitos aparelhos com menos
teclas programáveis e/ou com teclas sem LED.

Pergunta 3
Item 3.4.6 – Solicitamos tornar opcional o protocolo ILBC conforme questionamento anterior referente ao
item 3.1.41.
Resposta 3
Todas as especificações do item 3.4.6. são necessárias e serão exigidas.

Pergunta 4
Item 3.8.19.4 – Solicitamos permitir também a autenticação através do protocolo AAA.
Resposta 4
Conforme edital, serão aceitos os protocolos RADIUS, TACACS ou TACACS+.

Pergunta 5
Solicitamos adiamento em 1 semana da data de entrega da proposta.
Resposta 5
Não haverá mudança nos prazos do edital, o atraso de uma semana pode inviabilizar a contratação.
2/2
48535.005401/2016-00

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 50C20A59003ABFFB.
CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx.

