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Esclarecimentos solicitados pela empresa: 
 
Prezado Sr. Pregoeiro, 
 
Ref. Pregão Eletrônico nº 32/2011 
 
Item 5 “Cabo de rede UTP, categoria 5e, 4 pares trançados, identificados pelo código de cores (o 
fio branco deverá ser facilmente identificado do seu respectivo par), fabricado de acordo com a 
norma ANSI EIA/TIA 568, confeccionado em fio sólido de cobre de bitola 24 AWG, revestido com 
polietileno, capa externa de PVC anti-chama, com marcação sequencial métrica decrescente, 
homologado pela UL e Anatel, caixa com 305 metros, na cor azul.” 
 
Solicitamos esclarecimento quanto a certificação “UL” exigida. Tal certificação é requisito para 
utilização em outros países, destinado à exportação, que não se aplicam ao nosso produto de 
fabricação nacional, que possui a Certificação ANATEL, necessária “para fins de comercialização e 
utilização, no País” conforme anexo à resolução 242, Título IV, Art. 20 e parágrafo único. 
 
Solicitamos ainda esclarecer quanto ao fio branco solicitado, uma vez que a Norma NBR 
14703:2005 prevê conforme sua TABELA 5, página 5, a codificação de cores Opcional. 
Desta forma, a MPT fabrica segundo: 
Par 1   Azul Claro  -  Azul 
Par 2  Branco  - Laranja 
Par 3  Verde Claro  - Verde 
Par 4  Marrom Claro - Marrom 
 
 
Resposta: 
 
Prezada Sra. 
  
Em atenção ao seu pedido de esclarecimento, esta Pregoeira consultou o setor requisitante (a 
Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura Tecnológica), que assim respondeu aos 
questionamentos formulados por essa empresa:  
  
1) Solicitamos esclarecimento quanto a certificação “UL” exigida. Tal certificação é requisito 
para utilização em outros países, destinado à exportação, que não se aplicam ao nosso produto de 
fabricação nacional, que possui a Certificação ANATEL, necessária “para fins de 
comercialização e utilização, no País” conforme anexo à resolução 242, Título IV, Art. 20 
e parágrafo único. 
 
"Resposta: A Certificação UL (Underwriters Laboratories) não é utilizada somente para produtos 
de exportação, mas principalmente, para garantir ao consumidor o controle de qualidade e 
segurança do produto.  Foi solicitado também, como complementação, a certificação ANATEL.  
Todo o processo utilizado para certificação dos produtos pela UL está em conformidade com as 
normas reconhecidas no Sistema Brasileiro de Certificação, tendo como órgão acreditador o 
INMETRO." 
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2) Solicitamos ainda esclarecer quanto ao fio branco solicitado, uma vez que a Norma NBR 
14703:2005 prevê conforme sua TABELA 5, página 5, a codificação de cores Opcional. 
Desta forma, a MPT fabrica segundo: 
Par 1   Azul Claro  -  Azul 
Par 2  Branco  - Laranja 
Par 3  Verde Claro  - Verde 
Par 4  Marrom Claro – Marrom 
 
"Resposta: A Identificação do fio branco (fio terra do par) foi solicitada para melhor visualização 
quando da confecção de "patch cord". Caso o produto ofertado possua a distinção através de cor 
mais clara no par, será aceito." 
 
Atenciosamente, 
  
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 
 


