Resposta ao Questionamento Nº SEI 0070481/2019

Em 11/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019
PROCESSO SEI: CIJ.00598/2019
1ª Pergunta: Gostaria de esclarecer uma questão referente ao edital Pregão Presencial nº: 84/2019:
Na especificação do item 5.7. Licença Edition Canal IP (Genetec) consta : Licença(s) de Câmera para Software de Monitoramento e Gerenciamento. Licença
individual de conexão da câmera para o software de monitoramento e gerenciamento de imagens, e ser compatível com o Software Genetec Enterprise já
adquirido, que já se encontra em utilização pela empresa. Existe no mercado 2 versões do Genetec Enterprise, 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?
Resposta à 1ª pergunta: Nossa versão é a Security Center Enterprise, da própria GENETEC, conforme mencionado no item 5.7 do Edital.

2ª Pergunta: Gostaria de esclarecer mais uma questão referente ao edital Modalidade: Pregão Presencial nº 84/2019
No Termo de referência consta algumas especificações de equipamentos como Organização do Rack 19” Patch Panel 24 portas - CAT 6, Cabo U/UTP Cat.6 –
LSZH, Cordão de Conexão 1,5m e 2,5m - Patch Cable - Categoria 6, Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6 e Etiquetas de Impressão a Laser para Espelhos,
Tomadas e Cords porém não são descritos as quantidades desses materiais
Qual seria a quantidade desses materiais em cada um dos lotes?
Resposta à 2ª pergunta: Para cada Lote temos a descrição dos serviços a serem realizadas, bem como os materiais e serviços já existentes.
No Item 4.1 referente ao LOTE 1 representamos através da Fig.1 as distâncias e abordagens para instalação das câmeras e Rádios, para a elaboração do
projeto e planilha de materiais para execução pelo fornecedor.
Documento assinado eletronicamente por Lara Elen Diogo Meitling, Pregoeira, em 11/06/2019, às 17:32, 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 0070481 e o código CRC
924AB665.
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