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Zimbra

Re: Pedido de Esclarecimento | Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP

De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

qua, 15 de jun de 2022 14:49

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento | Pregão Eletrônico n°
15/2022-SSP
Para : Aline Siqueira <aline.siqueira@abs-tech.com>
Boa tarde Sra Fornecedora,
Em atenção aos questionamentos referentes ao Pregão Eletrônico n° 15/2022, seguem
abaixo as considerações da área técnica:
QUESTIONAMENTO 01 Em relação ao ITEM 16.1.17. MICROFONE DE TETO, as especificações estão para um
equipamento descontinuado, sendo assim será aceito o modelo substituto mesmo que tenha
especificações diferentes ao edital. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Não, em caso de comprovação de descontinuidade do equipamento
pelo fabricante, será aceito equipamentos com especificações iguais ou superiores.
QUESTIONAMENTO 02 Em relação ao ITEM 16.1.22. CÂMERA PARA VÍDEOCONFERÊNCIA, podemos
considerar com aceito um ângulo de visão de 60,9 graus pois a maioria das câmeras com zoom de
10x, tem essa abertura de visão. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Não, conforme edital ITEM 16.1.22.3 - Deve possuir no mínimo um
ângulo de visão de 69 graus;
QUESTIONAMENTO 03 Em relação aos ITEMS 16.1.5. GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VÍDEO WALL 5x10 e
16.1.6. GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VÍDEO WALL 2x6, 2x5, 2x4, 2x3, 2x2, pode-se esclarecer
se todos os gerenciadores estarão na mesma rede da CONTRATANTE ou irão atuar de formas
independentes?
RESPOSTA: Sim, toda a solução dos 7 vídeo walls estarão ligados na mesma rede.
Teremos um seguimento de rede dedicado ao ambiente de vídeo wall.
Atenciosamente.
Equipe do Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSPDF
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Zimbra

De: "Aline Siqueira" <aline.siqueira@abs-tech.com>
Para: "CPL Comiss�o Permanente de" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Cc: "Deborah Larissa" <dlarissa@abs-tech.com>, "Rodrigo Barbosa"
<rodrigo.barbosa@abs-tech.com>
Enviadas: Terça-feira, 14 de junho de 2022 17:14:12
Assunto: Pedido de Esclarecimento | Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP
Prezados, boa tarde!
Desejamos participar do Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP, abaixo encaminho alguns pedidos de
esclarecimento:

Em relação ao ITEM 16.1.17. MICROFONE DE TETO, as especificações estão para um
equipamento descontinuado, sendo assim será aceito o modelo substituto mesmo que tenha
especificações diferentes ao edital. Nosso entendimento está correto?
Em relação ao ITEM 16.1.22. CÂMERA PARA VÍDEOCONFERÊNCIA, podemos
considerar com aceito um ângulo de visão de 60,9 graus pois a maioria das câmeras com
zoom de 10x, tem essa abertura de visão. . Nosso entendimento está correto?
Em relação aos ITEMS 16.1.5. GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VÍDEO WALL 5x10
e 16.1.6. GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VÍDEO WALL 2x6, 2x5, 2x4, 2x3,
2x2, pode-se esclarecer se todos os gerenciadores estarão na mesma rede da
CONTRATANTE ou irão atuar de formas independentes?
Atenciosamente

--

Aline Siqueira

Account Manager | Commercial
+55 71 2103-5113| +55 61 99243-3057
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em
seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this
message, you can not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If you have
received this message in error, please notify the sender immediately by reply email and then delete it. Thank you for your cooperation.
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