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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0062486/2019

Em 29/01/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
PROCESSO SEI : CIJ.01652/2018
Submetida a questão à consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes
termos:

1ª Pergunta: Para o Item 2 NVD 16 CH – Gravador digital de vídeo em rede de 16CH, Para este item as
especificações técnicas estão descritas para um Modelo do fabricante que está descontinuado e o modelo
substituto atual em linha não possui as funções abaixo relacionadas:
1 - 16 Entradas de Alarme com 06 saídas conforme é solicitado, possui apenas 04 entradas com 02 saídas de
alarme;
2 - Não consta no Modelo substituto em linha (fabricante deve ser integrante do fórum), Sony, Panasonic,
Samsung e Axis;
3 - Também não atende a Resolução de 12 MP (4096 X 3.072)
4 - Não possui HDMI Spot, apenas 01 HDMI e 1 VGA
Será aceito o Modelo substituto em linha não atendendo as funções relacionadas acima, sendo que as
especificações técnicas do Edital estão escritas para um fabricante onde o Software de gerenciamento são
compatíveis apenas com os produtos deste ?
Resposta à 1ª pergunta: Informamos que nossas descrições buscam a aquisição de equipamentos de uso
profissional, o qual não corresponde com os DATASHEET apresentados pela empresa em seu
questionamentos, sendo assim, as licitantes deverão se atentar à esta questão.
No mais, informamos que as descrições do EDITAL estão de acordo com as necessidades desta
Companhia.
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2ª Pergunta: Para o Item 4 – HD 4TB – HD específico para sistemas de CFTV – Para este item é
solicitado Cachê de 64MB e RPM de no mínimo 7200 RPM, para o HD de 4TB não possui esta
capacidade de 7200RPM e sim 5400 RPM, também solicita Sua capacidade de erros de leitura não
recuperáveis por bits lidos deve ser menor que 1 em 1015, os HDs de mercado de 4TB possui 1 in 1014 e
Garantia pelo fabricante é de 03 anos e não de 05 anos conforme é solicitado. Pergunto, serão aceitos HDs
de mercado que são compatíveis com os Gravadores solicitados diferentes das especificações acima ?
Resposta à 2ª pergunta: As empresas participantes do certame deverão considerar equipamentos que
atendam a descrição exigida no EDITAL, em sua semelhança ou superioridade, já que o Edital não
restringe que os equipamentos sejam de nenhum fabricante específico.

3ª Pergunta: Para o Item 1 – NVD 8 Canais – Gravador digital em rede – Na especificação técnica do
item diz a seguinte questão.: Deverá possuir ao menos uma interface RJ45 (10/100 Mbps) em acordo com
o padrão IEEE 802.3z.
O padrão IEEE 802.3Z é um padrão para rede Gigabit, ou seja, 10/100/1000, sendo que está solicitado
Rede 10/100.Devemos considerar 10/100, estou certo em meu entendimento ?
Resposta à 3ª pergunta: O entendimento está correto.
Documento assinado eletronicamente por Lara Meitling, Pregoeira, em 29/01/2019, às 14:35,
conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal
26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0062486 e o código CRC 18727C46.
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