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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2019 
 

PROCESSO N.º 5265/2019 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2019, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa 
EYESNWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGENS, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO PADRONIZADO E CENTRALIZADO 
DE PREDIOS PUBLICOS E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS .   
 

Questionamento 1 
LICENÇA DE CONEXÃO / ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
Licença de uso de câmera para o software de monitoramento Genetec. 
Existe no mercado 2 versões do Genetec, sendo uma delas distribuído pela Intelbras, cujo nome seria Genetec 
Intelbras Security Center Enterprise, e a outra distribuição, da própria Genetec, com nome de Security Center 
Enterprise. Como prefeitura já tem instalado , gostaria de saber , quais das duas versões devemos considerar, a 
Versão da Intelbras Genetec ou apenas Genetec? Além disso qual seria a versão que devemos considerar? 
Resposta: Security Center Enterprise 
 
Questionamento 2 
Na especificação do servidor consta: 
Possuir 6 Disco Rígido 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in SFF Hot-plug MDL, esse disco já está em desuso, dessa 
forma, entendemos que podemos ofertar 3 Disco de 1TB com as mesmas características técnicas. 
Nosso entendimento está correto? 
Resposta: O edital, item 30, prevê “Possuir 6 Disco Rigido 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in SFF Hot-plug MDL”. 
Portanto a capacidade exigida no edital é de 3 TB, sendo o objetivo a capacidade final do servidor. Neste caso 3 
HD de 1 TB atende ao edital.  
 
Questionamento 3 
Ainda na especificação do Servidor 
Possuir unidade óptica;, entendemos que poderia ser uma unidade externa. Nosso entendimento está correto? 
Resposta: O edital, item 30, prevê que o servidor deve ter “Possuir unidade óptica”. Portanto não pode ser 
externo.  
 
Questionamento 4 
No servidor consta a seguinte especificação: 
Níveis de RAID Suportados: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM e 10 ADM. A característica 1 ADM e 10 ADM é 
proprietário de um único fabricante. E não usual para sistema de CFTV. 
Dessa forma entendemos que ao ofertarmos um equipamento com Níveis de RAID Suportados: 0, 1, 5, 6, 10, 
50, 60 o mesmo seria aceito.  
Nosso entendimento está correto? 
Resposta: O edital, item 30, prevê que o servidor deve ter “Niveis de RAID Suportados: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 
ADM e 10 ADM”. Está característica existe no mercado. Após estudos ficou definido que será exigido o que 
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consta no edital. O servidor não será utilizado exclusivamente no CFTV, sendo necessário manter as 
características do item.    
 
Questionamento 5 
Referente ao Nobreak de 3KVA, procuramos em diversos fabricantes, e não encontramos um equipamento que 
atenda a 100% das especificações, o que não ocorre com os outros 2 modelos de nobreak solicitados no TR. 
Dessa forma, entendemos que se ofertarmos um equipamento que tenha características similares ao solicitado 
o mesmo será aceito. Ou qual seria um modelo de referência? 
Resposta: O equipamento está previsto no item  24 do Edital. Há no mercado  equipamentos com tais 
características, inclusive foi realizada pesquisa de preço no mercado. Nas pesquisas não constam marca e 
modelo. Como referência há o fabricante SMS.    
 
Questionamento 6 
Na especificação da Câmera PTZ não ficou muito claro pelas especificações qual seria o modelo esperado pela 
Prefeitura.  
Resposta: As câmeras estão previstas no item 1 e 2 (lote II) com sua especificações. A administração não exige 
marca/modelo. Tem que atender as exigências das especificações e da licença do software de monitoramento 
(item 3 do edital lote II).  

 
Questionamento 7 
Possuir 1Porta iLO de 1 Gb dedicada, O ILO é um serviço que permite realizar acesso como se estivesse 
fisicamente em frente ao servidor. Esse serviço é proprietário de um único Fabricante, sendo assim , entendemos 
que se fornecemos um equipamento que também tenha essa placa, que faça a mesma função, porém com uma 
nomenclatura diferente o mesmo será aceito.  Nosso entendimento está correto? 
Resposta: O edital, item 30, prevê que o servidor deve ter “Possuir 1Porta iLO de 1 Gb dedicada”. Está característica 
existe no mercado. Após estudos ficou definido que será exigido o que consta no edital. O servidor não será utilizado 
exclusivamente no CFTV, sendo necessário manter as características do item.    

 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 
 

 
Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 
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