
    

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura de rede com desinstalações e 
instalações de pontos de rede lógica e serviços de cabeamento com fibra óptica, de acordo com as necessidades 
identificadas e em conformidade com características dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, 
para o Regional Alagoas, do tipo menor preço por lote, conforme este Instrumento Convocatório e seus anexos. 
 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 006 

 

Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 

 
Questionamento: 
 
 
Solicitamos esclarecimentos conforme relacionamos abaixo: 
  
Sobre o lote 02 ‘’ Serviços de cabeamento óptico utilizando fibra monomodo. Deverá interligar os 2 (dois racks), 
entre Unidade Carlos Milito e o Centro Gastronômico. Deverão ser instaladas 2 (duas) fibras em percursos 
distintos, quando fora das dependências do SENAC. Deverão ser inclusos os seguintes tipos de materiais: FIBRA 
OPTICA SM OUT 06 FIBRAS 1310NM, CAIXA FISIC OPTIC BLOCK, CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO SM 
LC/LC 2.5M, incluindo 8 (oito) emendas por fusão e todos materiais ou acessórios que sejam necessários para o 
devido funcionamento.’’ 
  
Questionamento 1): O edital não menciona elaboração de projeto executivo, que por padrão, para lançamento de 
cabos externos deve ser realizado e aprovado junto a concessionária de energia elétrica da região local. Nesse 
lote, serão realizados a implementação de dois Links de Fibra óptica SM 6 FO de aproximadamente 7,5 km, por 
rotas distintas. Ambos os Links conectando O Senac Administração Regional (Endereço: Avenida Francisco de 
Amorim Leão, 240-A, quadra H, Pinheiro, Maceió- AL, CEP 57057-780) a unidade Carlos Milito (Rua Pedro 
Paulino, 77, Poço, Maceió- AL, CEP 57025-340). 
  
Sendo assim, entendemos que já existe um projeto executivo, estaria correto nosso entendimento? 
 
Resposta:   
 
Os links irão conectar, o Senac Centro Gastronômico (Endereço: Rua Pedro Paulino, 137, Poço, Maceió- AL, CEP 
57025-340) a unidade Carlos Milito (Rua Pedro Paulino, 77, Poço, Maceió- AL, CEP 57025-340). Há apenas uma 
residência separando a frente das unidades.  

 
 
 

 
Maceió/AL, 08 de julho de 2020 

Comissão de Licitação 


