
De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 06/2022-SSPDF

Para : Andreza Nogueira <andreza.nogueira@avantia.com.br>

Re: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 06/2022-SSPDF

qua, 18 de mai de 2022 15:04
1 anexo

Prezados,

Em relação ao item 4 do seu ques�onamento, informo que houve um equívoco meramente material no preâmbulo do Edital. O
Sistema de Compras já estava com a data correta de recebimento das propostas.

Sobre o tema, enviei um Aviso no sistema de Compras na data de ontem, 17/05/2022:

"Onde se lê:  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 17/05/2022; Leia-se:  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 23/05/2022, antes do
início da Sessão Pública, agendada para as 10:30h".

 
De outra feita, no que tange aos demais ques�onamentos suscitados nos dois primeiros pedidos de esclarecimento encaminhados

pela empresa Avan�a, foi solicitado informações junto à Equipe de Planejamento da Contratação, que nos trouxe as elucidações abaixo
transcritas:

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 
 1 - De acordo com o edital, ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA, item 5 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

pág.22, ITEM 1 - Poste de Concreto (instalado) Dentre as características solicitadas no item, não é informada a altura do poste.
Sendo assim, pergunta-se: Qual a altura do poste a ser fornecido?

 R= O poste deve possuir altura mínima de 9 (nove) metros (a partir da superfície).
 

2 - De acordo com o Item 29 - Transceptor Óptico SFP 1000BASE-BX - 20km do ANEXO I DO EDITAL - DO TERMO DE
REFERÊNCIA, entendemos que houve uma falha na descrição das especificações desse item, onde, foram copiadas as especificações
do item anterior, ITEM 28 - Ponto de Terminação Óptica - PTO e que devemos utilizar as seguintes características para o item 29: Ser
do tipo WDM bidirecional, simplex, monofibra, utilizar fibras monomodo com capacidade de operação com distâncias de ao menos
20KM, operar no padrão 1000Base-BX, ser do tipo SFP com conector simplex. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário,
favor esclarecer.

 R= Afim de retificar as informações das especificações técnicas do ITEM 30 - TRANSCEPTOR ÓPTICO SFP
1000BASE-BX - 20km, segue a tabela:

 

Tabela 1: Retificação de Informações 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO

30 TRANSCEPTOR ÓPTICO SFP 1000BASE-BX - 20km

1000BASE-BX;
Comprimento de Onda TX1310/RX1550nm;
Protocolo Ethernet;
Conector do �po LC;
Alcance de 20km;
Small Form Factor Pluggable - SFP.

 

3 - De acordo com o ITEM 7 - Injetor PoE+ - 60 W do ANEXO I DO EDITAL - DO TERMO DE REFERÊNCIA, entendemos
que houve uma falha na descrição das especificações desse item, onde, foram copiadas as especificações do item anterior, ITEM 8 -
Baterias estacionárias para Sistema Fotovoltaico e que devemos ofertar injetores com as mesmas características do ITEM 6 - Injetor
PoE - 15 W, mas com capacidade de fornecimento de potência de, no mínimo, 60W. Está correto o nosso entendimento? Caso
contrário, favor esclarecer.

 R= Afim de retificar as informações das especificações técnicas do ITEM 7 - INJETOR POE+ - 60W, segue
a tabela:

 

Tabela 2: Retificação de Informações 



I
T
E
M

DESCRI
ÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

7
INJETOR
POE+ -
60W

Custo = R$/unidade;
Fornecimento com instalação de fonte para câmeras móveis;
Padrões (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at);
Portas: LAN - RJ45 10/100/1000 Mbps / PoE - RJ45 10/100/1000 Mbps;
Cabeamento suportado: 100 Base-TX Cabo UTP categoria 5, 5e, 6 (máximo 100m) EIA
568A e 568B;
Potência máxima da porta PoE: 60 W;
Alimentação: Tensão de entrada 100 a 240 Vac, 60 Hz, incluindo cabos e acessórios,
Conexões de saída dos cabos de alimentação deverá seguir a NBR 14136.

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 
 1 - De acordo com o edital, ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA, item 5 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

pág.32, ITEM 66 – Caixa Porta-Equipamento. De acordo com as características solicitadas para a Caixa Porta Equipamentos, é
solicitado que o equipamento possua: - Possuir ventiladores (ventilação forçada); - Possuir proteção com filtro nas entradas de ar da
caixa; Para atendimento as características acima, a caixa precisará de aberturas para troca de calor com o meio externo e isto irá
descaracterizar o índice de proteção 66. Só é possível atender essas características com um IP 65. Desta forma, entende-se que ao
fornecer uma caixa IP 65 que atenda a todo o restante das características solicitadas estaremos atendendo ao edital. Está correto o
nosso entendimento?

R= SIM, está correto o entendimento."
 
Sem mais.

 
Atenciosamente,

 
Kely Dutra

Pregoeira

SSPDF 

 

 

 

De: "Andreza Nogueira" <andreza.nogueira@avantia.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 16 de maio de 2022 15:53:37
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 06/2022-SSPDF



Prezados, boa tarde!
 
A empresa AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ nº 02.543.302/0001-31, vem solicitar esclarecimentos
referente ao  Pregão Eletrônico nº 06/2022-SSPDF, cujo objeto é Registro de Preços para futura prestação de serviços em Solução de
Videomonitoramento (implantação, ampliação e manutenção), sob demanda, incluindo o fornecimento de bens e materiais, a
instalação, a integração de equipamentos, componentes, acessórios, instalação e certificação de infraestrutura de fibras ópticas,
documentação lógica da rede óptica e projetos elétricos (diagramas unifilares), configuração de dispositivos (câmeras, switches e
rádios), remanejamento de pontos de captura, instalação, remoção e remanejamento de postes, integrando os diversos projetos que
compõem o Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU), conforme especificações e condições estabelecidas no
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.
 
 
QUESTIONAMENTO 01
 
De acordo com o edital, ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA, item 5 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO pág.22,
ITEM 1 - Poste de Concreto (instalado)
Dentre as características solicitadas no item, não é informada a altura do poste. Sendo assim, pergunta-se: Qual a altura do poste a ser fornecido?
 
 
QUESTIONAMENTO 02
 
De acordo com o Item 29 - Transceptor Óptico SFP 1000BASE-BX - 20km do ANEXO I DO EDITAL - DO TERMO DE
REFERÊNCIA, entendemos que houve uma falha na descrição das especificações desse item, onde, foram copiadas as especificações do
item anterior, ITEM 28 - Ponto de Terminação Óptica - PTO e que devemos utilizar as seguintes características para o item 29: Ser
do tipo WDM bidirecional, simplex, monofibra, utilizar fibras monomodo com capacidade de operação com distâncias de ao menos
20KM, operar no padrão 1000Base-BX, ser do tipo SFP com conector simplex. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, favor
esclarecer.
 
QUESTIONAMENTO 03
 
De acordo com o ITEM 7 - Injetor PoE+ - 60 W do ANEXO I DO EDITAL - DO TERMO DE REFERÊNCIA, entendemos que houve uma
falha na descrição das especificações desse item, onde, foram copiadas as especificações do item anterior, ITEM 8 - Baterias
estacionárias para Sistema Fotovoltaico e que devemos ofertar injetores com as mesmas características do ITEM 6 - Injetor
PoE - 15 W, mas com capacidade de fornecimento de potência de, no mínimo, 60W. Está correto o nosso entendimento? Caso
contrário, favor esclarecer.
 
 
QUESTIONAMENTO 04
 
De acordo com o documento Edital Pregão Eletrônico nº 06/2022-SSPDF, página 01, temos a seguinte informação:
 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 17/05/2022.
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ 17/05/2022.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 17/05/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 10:30 horas do dia 23/05/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 10:30 horas do dia 23/05/2022.
 

Entendemos que houve uma falha no documento. A data e hora limite para a entrega de propostas que deverá ser considerada é
23/05/2022  10:30h, conforme informação existente no site (plataforma) compras.gov.br, plataforma esta que será utilizada pelo
Órgão durante o processo licitatório. Está correto o nosso entendimento?
 
 
Atenciosamente,
 
Andreza Nogueira | Analista Administrativa – Comercial
+55 (81) 98806.7857 |+55 (081) 3797.9304 | avantia.com.br

 

http://www.avantia.com.br/



