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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIEMENTO 

Ref.: Pregão Presencial nº 023/2021/SENAR-AR/MT - Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de FORNECIMENTO DE LINK DE 

INTERNET VIA SATÉLITE E SUPORTE TÉCNICO, abrangendo acesso e distribuição do sinal, 

durante os eventos do Programa Mutirão Rural, para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT 

Assunto: Pedido de esclarecimento 

Interessado: OPTIMATE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento feito pela empresa OPTIMATE SISTEMAS 

ELETRÔNICOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.287.181/0001-28, com sede na Avenida Manoel Ribas, 2378, Vista Alegre, Curitiba/PR, CEP 

80810-345, Fone/Fax: (041) 3014-6005, e-mail: kaluf@optimate.com.br, acerca do edital de 

Pregão Presencial nº 023/2021/SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado no dia  29/03/2021, às 

08h30min, na sede do SENAR/MT, localizada na Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor 

A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT. 

I. DOS ESCLARECIMENTOS 

A empresa OPTIMATE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP solicita esclarecimento acerca 

dos seguintes pontos: 

1. Do “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”, no item “3. DO QUANTITATIVO E DESCRITIVO 

DOS OBJETOS”, em seu subitem “3.1 Quantidade total a ser registrada:”, em sua tabela única espec 

ifica na descrição do item 01: “Link de internet via satélite com velocidade dedicada de 10Mb de 

transmissão do sinal. Sendo 10Mb de Download e 5 Mb de Upload de transmissão do sinal, 

contenção (CIR).” Ocorre que o edital não esclarece o significado da sigla "CIR". Buscado a 

literatura especializada em telecomunicações via satélite encontramos que CIR é a abreviação de 

"Committed information rate", cuja tradução para o português seria algo como “velocidade 

mínima garantida”. Está correto o nosso entendimento? 
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2. Se na questão anterior a resposta ao nosso entendimento for "SIM", entendemos que a 

velocidade mínima garantida deverá ser de 10Mb para o download e de 5Mb para o upload. Está 

correto o nosso entendimento? 

3. Se na questão anterior a resposta ao nosso entendimento for "SIM", entendemos que 

em momento algum da prestação do serviço as velocidades poderão ser menores do que as 

velocidades mínimas especificadas. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Sim. 

4. Do “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”, no item “3. DO QUANTITATIVO E DESCRITIVO 

DOS OBJETOS”, em seu subitem “3.1 Quantidade total a ser registrada:”, em sua tabela única 

especifica na descrição do item 01: "4 canias de voz", entendemos que o correto seja "4 canais de 

voz". Está correto o nosso entendimento?   

RESPOSTA: Erro de digitação, leia-se: “CANAIS”.   

5. Se na questão anterior a resposta ao nosso entendimento for "SIM", entendemos que 

deverá ser disponibilizado alguma solução de comunicação de voz via satélite, que permita até 

quatro canais distintos. Está correto o nosso entendimento?   

RESPOSTA: Sim. 

6. Do “ANEXO I – TERMO DE REFEesRÊNCIA”, no item “3. DO QUANTITATIVO E 

DESCRITIVO DOS OBJETOS”, em seu subitem “3.1 Quantidade total a ser registrada:”, em sua 

tabela única especifica na descrição do item 01: "model de satélite,", entendemos que o correto 

seja "modem de satélite". Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: Erro de digitação, leia-se: “MODEM”. 

São os esclarecimentos. 

Colocamo-nos à disposição para mais aclarações. 

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 29 de março de 2021 

 

 

(Original assinado) 

Julean Faria da Silva 

Pregoeiro - SENAR-AR/MT 

 


