
De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: Pedido de esclarecimento PE nº 38/2021-SSPDF

Para : Pre-Vendas2 - Arcade <prevendas2@arcade.com.br>

Re: Pedido de esclarecimento PE nº 38/2021-SSPDF

sex, 11 de fev de 2022 13:58
5 anexos

Segue abaixo manifestação da área técnica acerca do seu questionamento:

1. Entendemos que o sistema de limpeza de lentes deverá ser capaz de retirar as gotículas
do dome, desviando os pingos d'água para locais onde não atrapalhem a qualidade da imagem gerada,
liberando o campo de visão da lente. Está correto o nosso entendimento?

 
SIM, está correto o entendimento, inclusive é importante evidenciar que o sistema de

limpeza ou material repelente a água da lente/dome, deverá garan�r que a super�cie esteja sempre limpa e sem
go�culas de água em toda super�cie captada pela câmera, ressaltando que os itens serão subme�dos a teste de
bancada e todo o conjunto deve ter as devidas cer�ficações de resistência e proteção.

Atenciosamente,

Kely Dutra
Pregoeira

De: "Pre-Vendas2 - Arcade" <prevendas2@arcade.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Cc: "Licitações - Arcade" <licitacao@arcade.com.br>, "Comercial - Arcade Tecnologia"
<comercial@arcade.com.br>, "Pré-Vendas" <prevendas@arcade.com.br>, "Segismar Pagotto"
<pagotto@arcade.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 18:35:06
Assunto: Pedido de esclarecimento PE  nº 38/2021-SSPDF



 
Caro Senhor Pregoeiro,
 
A Arcade Tecnologia Projetos e Engenharia Ltda, inscrita sob CNPJ 00.850.974/0001-64, através de seu
representante comercial, vem respeitosamente solicitar pedido de esclarecimentos junto ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 38/2021-SSPDF Processo nº 00050-00000150/2021-70 de objeto "Registro de Preços
para eventual aquisição de câmeras IP móveis (PTZ), câmeras fixas e câmeras fixas com LPR, sob
demanda para aplicação no Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU) e
execução do objeto do Convênio n.º 905.051/2020 firmado entre a União e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal, bem como com recursos próprios da SSPDF”.
 

Documento de referência – Termo de Referência
 
5.1.8. Deverá possuir sistema de limpeza da lente ou dome capaz de remover gotículas de água. A
câmera será instalada em ambiente externo, gotículas de água prejudicam a visualização e
consequentemente a qualidade da imagem gerada;
 
Questionamento: Entendemos que o sistema de limpeza de lentes deverá ser capaz de retirar as
gotículas do dome, desviando os pingos d'água para locais onde não atrapalhem a qualidade da imagem
gerada, liberando o campo de visão da lente. Está correto o nosso entendimento?
 
Cordialmente,
 

 
Gabriel Soares
Pré-Vendas
prevendas2@arcade.com.b
r
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