
De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 34/2021-SSPDF

Para : Ronaldo Melo <ronaldo.melo@l8group.net>

Re: Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 34/2021-SSPDF

sex, 26 de nov de 2021 14:18

Prezado Senhor,

A área técnica nos retornou ao seu ques�onamento, tecendo as seguintes considerações:
 
"Questionamento 1:
Referente aos itens "6.2.5 ", "6.2.7", "6.2.8".6.4.1" Entendemos que o item pode ser atendido pelo fabricante
da solução ou pela LICITANTE vencedora, desde que ela possua profissional qualificado e cer�ficado na
solução. Está correto nosso entendimento?
 
Resposta:  SIM, o entendimento está correto. 
 
Questionamento 2:
Referente aos itens 10.4 e 10.5 refere-se sobre o controle e o fornecimento das imagens do sistema de video
monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP-DF, desta forma não se aplica para
o objeto a ser fornecido, porém podemos solicitar uma declaração do fabricante estar de acordo com o item
10.5 conforme solicitado. Está correto o entendimento?
 
Resposta:  SIM, o entendimento está correto."

Atenciosamente,

Kely  Dutra
Pregoeira 
SSP/DF
 

De: "Ronaldo Melo" <ronaldo.melo@l8group.net>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 8:33:43
Assunto: Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 34/2021-SSPDF

A comissão de licitações
Ref.: Pregão Eletrônico nº 34/2021-SSPDF

A L8 Group através de seu represente legal vêm solicitar os seguintes esclarecimentos :

Questionamento 01 :

Referente aos itens "6.2.5 ", "6.2.7", "6.2.8".6.4.1"  Entendemos que o item pode ser atendido pelo
fabricante da solução ou pela LICITANTE vencedora, desde que ela possua profissional qualificado e
certificado na solução. Está correto nosso entendimento?

Questionamento 02 :



Referente aos itens 10.4 e 10.5 refere-se sobre o controle e o fornecimento das imagens do sistema
de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP-DF.,
desta forma não se aplica para o objeto a ser fornecido, porém podemos solicitar uma declaração do
fabricante estar de acordo com o'item 10.5 conforme solicitado. Está correto o entendimento?

Atc,

Ronaldo Melo
ronaldo.melo@l8group.net | +55 61 99966 1082
+55 41 3908 8438 | 0800 932 0000 ramal 6888
www.l8group.net
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