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Esclarecimento 30/10/2019 23:45:01

Pedido de Esclarecimento nº 01 No item 7 “ Cameras IP fixas, full HD 2MP” da Planilha de Estimativa de Custos, descrita no Anexo 1
(Termo de Referência) do Edital 36/2019, é informada a quantidade de 75 câmeras para o fornecimento em questão, porém, no
cadastramento da proposta no portal Comprasnet disponível no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, consta a quantidade de
25 câmeras. Tendo em vista a divergência nas quantidades estimadas e o fato de que o sistema não permite o cadastro de 75
unidades, entendemos que deveremos ofertar proposta para o fornecimento de 25 unidades a um preço máximo unitário de R$
8.414,53. Está correto nosso entendimento? Pedido de Esclarecimento nº 02 Sobre a exigência descrita no item 6.6.4.19 que faz
referência à memória flash mínima de 256Mb, para o item switch 24 portas gerenciável, contextualizamos que a utilização da
memória flash de um switch destina-se ao armazenamento de firmware principal, firmware de backup e demais configurações de
recursos do switch. Desta forma, cada fabricante desenvolve seu produto com a capacidade de memória flash suficiente para o pleno
funcionamento de seus recursos e conforme a exigência para armazenamento dos dados supracitados, não sendo esta memoria
passível de intervenção e/ou alteração de configurações em campo que permitam alterar performance do equipamento. Portanto
entendemos que, para garantir a competitividade do certame não restringindo o atendimento das exigências de performance em um
recurso não necessário, equipamentos que atendam todas as demais funcionalidades exigidas e com memória flash à partir de 32Mb
serão aceitos. Está correto nosso entendimento? Pedido de Esclarecimento nº 03 Sobre o item 6.6.4 no qual descreve as
funcionalidades de um switch com portas SFP e SFP+, percebemos que não constam nas especificações as quantidades e os tipos de
transceivers para equipar os referidos switches. É sabido que os transceivers são primordiais para que os switches façam conexão à
rede física e consequente transmissão de dados. Os tipos de transceivers estão relacionados aos modelos de conectores, bem como
às distâncias e tipos de fibras ópticas existentes na planta de rede da SSP/DF, podendo variar entre os seguintes tipos abaixo:
Transceiver, SFP, 100BASE-FX Transceiver, SFP, 1000BASE-T Transceiver, SFP, 1000BASE-SX, Transceiver, SFP, 1000BASE-LX,
Transceiver, SFP, 1000BASE-ZX Transceiver, SFP+, 10GbE, LRM Transceiver, SFP+, 10GbE, SR Sendo assim, diante do fato de que
sem os transceivers não é possível a conexão dos switches com a rede física para transmissão, bem como não há garantia de
compatibilidade de switches adquiridos neste objeto com transceivers eventualmente estocados, entendemos que a Conceituada
Comissão de Licitação informará os tipos e quantidades de transceivers necessários para o pleno funcionamento dos equipamentos
no parque tecnológico da SSP/DF, devendo estes serem compatíveis com os switches ofertados para atendimento do objeto. Está
correto nosso entendimento?
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Resposta 30/10/2019 23:45:01

RESPOSTA nº 01: Sim. O entendimento está correto. O quantitativo correto é 75 unidades. Pelo fato de não haver tempo hábil para
alteração desse quantitativo no COMPRASNET, as licitantes deverão cadastrar suas propostas de preços com o quantitativo de 25
unidades e a licitante classificada em primeiro lugar deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, enviar sua proposta de preços escrita
e assinada com o quantitativo de 75 unidades do item, com o preço total do item referente a 75 unidades. RESPOSTA nº 02: - O
entendimento da requerente está CORRETO, far-se-à necessário informar às concorrentes que o entendimento da requerente está
correto e que serão aceitos equipamentos que apresentem todas as demais funcionalidades exigidas e com memória flash a partir de
32Mb. RESPOSTAnº 03: - O entendimento está INCORRETO, os switches deverão ser fornecidos sem os transceivers.
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Esclarecimento 01 Na planilha estimativa de custos da aquisição (modelo a ser seguido pelos licitantes) consta para o ITEM 7 o
quantitativo de 75 UN (Câmeras IP Fixas), porém ao inserirmos nosso proposta eletrônica, no site comprasnet, para o ITEM 7,
identificamos que o quantitativo é de 25 UN, sendo assim está divergente do edital. Solicitamos informar qual o quantitativo
correto? Caso seja o quantitativo de 75 UN, o ITEM 7 será ajustado no site comprasnet antes da sessão de disputa? Esclarecimento
02 No item 2.5 DO BENEFÍCIO ÀS ENTIDADES PREFERÊNCIAIS (ME/EPP/MEI) e seus Subitem encontramos algumas dúvidas,
seguem abaixo: I - Empresas constituídas sob a forma de sociedade por ações (S.A) poderão registrar proposta para os ITENS 05,
06 e 07, estabelecidos como COTA RESERVADA? Caso sim, cadastraremos um valor X inicial e não poderemos ofertar lances
inferiores nos itens 05, 06 e 07? Esclarecimento 03 De acordo com o item 6.6.1.Câmera IP fixa, full HD 2MP LPR, subitem
“6.6.1.30.Possuir capacidade de armazenamento local através de SD ou MicroSDcard.” Por não ter sido especificada a capacidade de
armazenamento, classe, velocidade de leitura/escrita do cartão de memória e também por não ter sido solicitado um período mínimo
de armazenamento e em quais condições (resolução, quadro, compressão, etc.), entendemos que a câmera ofertada deverá apenas
suportar armazenamento local através de cartão de memória SD ou MicroSDcard, não sendo necessário o seu fornecimento. Está
correto o entendimento? Esclarecimento 04 De acordo com o item 6.6.2. Câmera IP fixa, full HD 2MP, subitem “6.6.2.8. Possuir
função do Foco Automático Inteligente;”. Entendemos que ao ofertar câmera com função de ajuste do tipo foco automático, lente
motorizada e zoom remoto, estamos atendendo a este requisito em sua totalidade. Está correto o entendimento? Esclarecimento 05
O item 6.6.2. Câmera IP fixa, full HD 2MP, solicita no subitem “6.6.2.28. Deverá ser fornecido a fonte de alimentação para a
câmera;”. Por se tratar de uma câmera do tipo PoE como especificado no subitem “6.6.2.23. Possuir alimentação compatível Power
over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, tipo 1, classe 3, sem uso de equipamentos adicionais;”. Entendemos que deverá ser
ofertado fonte de alimentação do tipo PoE (injetor PoE). Está correto o entendimento? Esclarecimento 06 De acordo com o item
6.6.3. Câmera IP móvel PTZ, câmera IP de alta definição, subitem “6.6.3.26. Capacidade de armazenamento local através de SD ou
MicroSDcard;” Por não ter sido especificada a capacidade de armazenamento, classe, velocidade de leitura/escrita do cartão de
memória e também por não ter sido solicitado um período mínimo de armazenamento e em quais condições (resolução, quadro,
compressão, etc.), entendemos que a câmera ofertada deverá apenas suportar armazenamento local através de cartão de memória
SD ou MicroSDcard, não sendo necessário o seu fornecimento. Está correto o entendimento? Esclarecimento 07 De acordo com o
item 6.6.1.Câmera IP fixa, full HD 2MP LPR, subitem “6.6.1.8. Possuir alimentação tipo PoE IEEE 802.3af ou 802.3at, Classe 1;”. De
acordo com os padrões IEEE 802.3af e 802.3at, a classificação Classe 1, aplica-se somente a dispositivos padrão 802.3af, sendo os
dispositivos 802.3at classificados como Classe 4. Portanto como é requerido dispositivo IEEE 802.3af ou 802.3at, entendemos que
ofertar câmera com alimentação PoE IEEE 802.3at Classe 4 atenderia os requisitos do edital. Está correto o entendimento?
Esclarecimento 08 De acordo com o item 6.6.1.Câmera IP fixa, full HD 2MP LPR, subitem “6.6.1.26. A caixa de proteção deverá
possuir dispositivo para o controle de condensação;”. Considera-se atendido a este requisito equipamento que possua em seu
interior absorvedor de humidade do tipo gel de sílica. Está correto o entendimento? Esclarecimento 09 De acordo com o item 6.6.3.
Câmera IP móvel PTZ, câmera IP de alta definição, subitem “6.6.3.31. Permitir se conectar à sistema amplificador de áudio;”.
Considera-se atendido a este requisito equipamento que possua interface de saída de áudio. Está correto o entendimento?
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RESPOSTA 1: O quantitativo correto é 75 unidades. Pelo fato de não haver tempo hábil para alteração desse quantitativo no
COMPRASNET, as licitantes deverão cadastrar suas propostas de preços com o quantitativo de 25 unidades e a licitante classificada
em primeiro lugar deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, enviar sua proposta de preços escrita e assinada com o quantitativo de
75 unidades do item, com o preço total do item referente a 75 unidades. RESPOSTA 2: O entendimento está correto. RESPOSTA 3: -
O entendimento da requerente está CORRETO. RESPOSTA 4: - O entendimento da requerente está CORRETO. RESPOSTA 5: - O
entendimento da requerente está CORRETO. RESPOSTA 6: - O entendimento da requerente está CORRETO. RESPOSTA 7: - O
entendimento da requerente está CORRETO, desde que a câmera seja compatível com a fonte de alimentação PoE IEEE 802.3at
Classe 4. RESPOSTA 8: - O entendimento da requerente está INCORRETO. RESPOSTA 9: - O entendimento da requerente está
CORRETO.
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Esclarecimento 01 De acordo com o tópico 6.6.4 Switch 24 portas gerenciável, subtópico 6.6.4.4.10, do Termo de Referência, temos
o seguinte requerimento: “Suportar Vitual Cable Diagnostics e diagnósticos de transceptor de fibra, permitindo capacidade avançada
de solução de problemas para a sua infraestrutura de cabos, LEDs integrados para proporcionar monitoramento e análise visual
aprimorados;”. Visando o aumento da competitividade sem a diminuição da qualidade e levando em consideração que o propósito de
uso do equipamento é a agregação de enlaces via fibra óptica com o uso de SFPs, entendemos que ofertando switch que implemente
capacidade de diagnósticos de transceptores de fibra e demais requisitos do tópico supracitado, o Virtual Cable Diagnostics se torna
desnecessário, por ter sua aplicabilidade em enlaces via cabos metálicos, fugindo do proposito do equipamento, como mencionado
anteriormente. Está correto o nosso entendimento? Esclarecimento 02 De acordo com o tópico 6.6.4 Switch 24 portas gerenciável,
subtópico 6.6.4.4.18, do Termo de Referência, temos o seguinte requerimento: “Protocolos de roteamento: OSPF, RIP-1, RIP-2”.
Devido ao desuso da família do Protocolo RIP, sua não capacidade de escalabilidade e desalinhamento com os ambientes de rede
modernos, entendemos que ofertando switch que implemente funcionalidades de L3 avançadas com o Protocolo OSPF, estaremos
aderentes aos requisitos do certame. Está correto o nosso entendimento? Esclarecimento 03 De acordo com o objeto da licitação
temos: “Registro de Preços para futura aquisição de switches 24 postas gerenciável, Câmeras IP fixas, full HD 2MP LPR, Câmeras IP
fixas, full HD 2MP e Câmeras IP móveis PTZ de alta definição, para atender à ampliação do Projeto de Videomonitoramento Urbano
(CFTV) no Distrito Federal, firmado por meio dos Convênios nº 882008/2018 e 880807/2018, celebrados entre a União por
intermédio do Ministério da Justiça e o Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal;
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.”. Entendemos que o
Certame trata apenas de fornecimento de equipamentos e que não há o serviço de instalação e configuração desses equipamentos.
Está correto o nosso entendimento?
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- Esclarecimento 01 - O entendimento da requerente está INCORRETO. Esclarecimento 02 - O entendimento da requerente está
INCORRETO. Esclarecimento 03 - O entendimento da requerente está CORRETO.
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Com referencia ao edital acima segue abaixo questionamentos: 1. Para o item 1 camera fixa 2mp LPR ao tentar localizar produto
que atenda as especificações fiquei próximo aos modelos abaixo com algumas ressalvas: - DS-2CD7A26G0/P-LZHS – não tem
entrada e saída de áudio - Ids-2CD8626G0/P-LZS – não é uma camera POE Caso esteja equivocado quanto a essas informações (e
ainda contando com a possibilidade de modelos descontinuados) e possuindo um modelo que atenda integralmente o solicitado em
edital vcs tem modelo(s)/fabricante(s) de referencia para cotação dos mesmos?

Fechar
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Para responder a essas questões técnicas, buscou-se apoio junto ao integrante técnico da Equipe de Planejamento da Contratação,
que assim se manifestou por meio do Memorando SEI-GDF Nº 247/2019 - SSP/SMT/CINF/DITEC (Doc. SEI/GDF nº 30400098): - a
proponente deverá apresentar o modelo que cumpra integralmente as especificações solicitadas na peça editalícia, ademais, a
Equipe de Planejamento da Contratação priva-se de indicar modelos ou fabricantes de referência.
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No tópico: 3– JUSTIFICAVA DA CONTRATAÇÃO 3.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, DO INTERESSE PÚBLICO E
ADMINISTRATIVO – SUBITEM – 3.1.5 3.1.5. Os itens adquiridos através do presente Registro de Preços serão instalados por meio do
Contrato de Prestação de Serviço n.º 018/2019-SSP. No tópico acima mencionado, podemos observar a indicação de os itens
adquiridos através do presente certame, serão instalados por meio de contratação de serviço, porem indagamos que temos o
interesse em saber quem prestará o serviço de instalação ou se o presente certame terá o serviço de instalação incluso, pois em
nosso entendimento acreditamos que o certame é apenas de fornecimento. Esta correto o meu entendimento???????
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Para responder a essas questões técnicas, buscou-se apoio junto ao integrante técnico da Equipe de Planejamento da Contratação,
que se manifestou por meio do Memorando SEI-GDF Nº 245/2019 - SSP/SMT/CINF/DITEC (Doc. SEI/GDF nº 30351801) que: ´- o
entendimento da interessada está correto, o certame é apenas para fornecimento, ou seja sem a instalação."
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