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

Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimento - PE 22/20200 -
SSP/DF

Para : Maria Fernanda Madi
<fernanda.madi@convergint.com>

Re: Solicitação de Esclarecimento - PE 22/20200 - SSP/DF

qua, 17 de ago de 2022 17:02
3 anexos

Prezados,

Em atenção ao pedido de esclarecimento remetido por Vossa Senhoria, e em se tratando de apontamentos
estritamente técnicos, encaminhamos abaixo a resposta obtida junto à Equipe de Planejamento da Contratação
do Certame.

"A fim de atender à demanda encaminhada, considerando que a solicitação da empresa
Seal Telecom, refere-se especificamente aos descri�vos técnicos previstos no Termo de
Referência, apresentamos a manifestação da equipe de planejamento, estruturada conforme segue:

 
Questionamento 01:
Sobre as caracterís�cas de temperatura e humidade solicitados no “ITEM 9 -

Controladores de carga para Sistema Fotovoltaico MPPT” é exigido que o equipamento
tenha “Temperatura de operação: -10 °C a 30°C” e “Temperatura para
armazenamento: -30°C a 70°C”. Entendemos que ofertando um produto com temperatura de
armazenamento entre -20°C e 70°C e humidade ≤ 95% nosso produto será aceito, pois, não
comprometerá o funcionamento e/ou desempenho do sistema ofertado, ainda mais pois a
especificação solicitada é de temperatura de armazenamento e não temperatura de operação. Nosso
entendimento está correto?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento. Concordamos que não comprometerá o

funcionamento e/ou desempenho do equipamento, caso seja ofertado item com capacidade
de suportar temperaturas de armazenamento entre -20°C e 70°C e humidade de ≤ 95%.

 
Questionamento 02:
Sobre as caracterís�cas solicitadas no “ITEM 5 - Dome para câmeras (PTZ)

Axis Série Q60” é exigido que o equipamento seja “opaco”. Conforme documentação oficial do
fabricante o item solicitado é fabricado nas cores “Clear” (transparente) e “Smoked” (Fumê).
Entendemos que ofertando o item na cor “Smoked” (Fumê) atenderemos a caracterís�ca solicitada.
Nosso entendimento está correto?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento. Ofertar o dome na cor "smoked" (fumê),

atenderá a característica solicitada.
 
Questionamento 03:
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Sobre as caracterís�cas solicitadas no “ITEM 32 - Braço metálico
galvanizado” é exigido que “Deverá ser entregue pela CONTRATADA um projeto do Braço Metálico
Galvanizado para CONTRATANTE”. Entendemos que tal projeto deverá ser entregue na assinatura do
contrato e não como parte da documentação de comprovação técnica, uma vez que é exigido no item
5.32.15 somente “documento comprobatório em formato de protó�po”. Nosso entendimento está
correto?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento. O esboço do projeto (protótipo) deverá

dispor de desenho técnico observando as medidas e demais características de maneira que
seja possível à Equipe de Planejamento da Contratação avaliar de modo objetivo se o item
ofertado corresponde minimamente ao que se pede no TR.

 
Questionamento 04: 
Sobre as caracterís�cas solicitadas no “ITEM 66 - Caixa porta-equipamento

(caixa hermética)” é exigido que “Deverá ser entrega pela CONTRATADA um projeto da Caixa
Porta-Equipamentos para CONTRATANTE.”. Entendemos que tal projeto deverá ser entregue na
assinatura do contrato e não como parte da documentação de comprovação técnica, uma vez que é
exigido no item 5.66.19 somente “documento comprobatório em formato de protó�po”. Nosso
entendimento está correto?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento. O esboço do projeto (protótipo) deverá

dispor de desenho técnico observando as medidas e demais características de maneira que
seja possível à Equipe de Planejamento da Contratação avaliar de modo objetivo se o item
ofertado corresponde minimamente ao que se pede no TR.

 
Questionamento 05:
Sobre as caracterís�cas solicitadas no “ITEM 24 - Distribuidor interno óptico -

DIO 24 Fibras” é exigido que o item tenha “Peso máximo de 3,5kg”. Ofertar um DIO com peso
máximo de 5,0Kg não acarretará nenhum prejuízo para a implantação do objeto e aumentará a
concorrência no processo. Dessa forma entendemos que poderemos ofertar um DIO com peso
máximo de 5,0Kg sem prejuízo quanto a aceitação técnica da nossa proposta. Nosso entendimento
está correto?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento.  A alteração do peso, não

acarretará prejuízos à Administração.
 
Questionamento 06:
Sobre as caracterís�cas solicitadas no “ITEM 25 - Distribuidor interno óptico -

DIO 48 Fibras” é exigido que o item tenha “Peso máximo de 3,5kg”. Ofertar um DIO com peso
máximo de 6,5Kg não acarretará em nenhum prejuízo para a implantação do objeto e aumentará a
concorrência no processo. Dessa forma entendemos que poderemos ofertar um DIO com peso
máximo de 6,5Kg sem prejuízo quanto a aceitação técnica da nossa proposta. Nosso entendimento
está correto?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento.  A alteração do peso, não

acarretará prejuízos à Administração."
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Atenciosamente,

Kely Dutra
Pregoeira
SSPDF

De: "Maria Fernanda Madi" <fernanda.madi@convergint.com>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Cc: "SealBR_licitacoes" <licitacoes@sealtelecom.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 10:40:02
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - PE 22/20200 - SSP/DF
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Prezada Comissão de Licitação,
Bom Dia!
 
Em atenção ao pregão eletrônico nº 22/2022, encaminhamos anexo alguns questionamentos.
 
Conforme solicitado em edital, segue procuração e documento de identificação.
 
Pedimos a gentileza de acusar o recebimento.
 
Atenciosamente,

 
Maria Fernanda
Madi
Licitações –
DF/CO/NE
+55 (11) 3728-4440
+55 (11) 99955-6075
fernanda.madi@conv
ergint.com
www.sealtelecom.com
.br
 

 

mailto:fernanda.madi@convergint.com
http://www.sealtelecom.com/
https://www.youtube.com/user/sealtelecomvideos/videos
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Atenção: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser
retransmitida sem autorização formal. Se esta mensagem tiver sido recebida indevidamente,
por favor destrua-a e retire-a de seu computador. Qualquer reprodução, disseminação,
alteração, distribuição e/ou publicação deste e-mail é estritamente proibida.

Atención: Esta comunicación debe ser leída únicamente por su destinatario y no puede ser
retransmitida sin autorización formal. Si este mensaje se recibió por error, destrúyalo y
elimínelo de su computadora. Queda estrictamente prohibida cualquier reproducción,
difusión, alteración, distribución y / o publicación de este correo electrónico.

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is
addressed and is not intended to be relied upon by any person without subsequent written
confirmation of its contents. If you have received this e-mail message in error, please destroy
it and delete it from your computer. Any form of reproduction, dissemination, copying,
disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly
prohibited.


