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Resposta ao Questionamento Nº SEI 0070561/2019

Em 12/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019
PROCESSO SEI: CIJ.00598/2019
1ª Pergunta: Em relação ao pregão nº 84/2019 solicito alguns esclarecimentos:
1. Qual a versão atual do Sistema Genetec, pois sem isso não conseguimos estimar os valores de atualização?
2. Em relação ao 5.2. Item 2 - Switch 8 portas PoE e 2 Gigabit SFP, entendemos que esteja equivocado as especificações, pois solicita uma capacidade de
comutação de 20Gbps e uma taxa de transferência de 41,7 Mpps não existe switch no mercado de 8 portas que atenda essa especificação pois a taxa de
transferência é sempre menos que a capacidade de comutação. Solicito a correção.
Resposta à 1ª pergunta: Nossa versão é a Security Center Enterprise, da própria GENETEC, conforme mencionado no item 5.7 do Edital (resposta do
questionamento anterior).

2ª Pergunta: Em relação ao 5.2. Item 2 - Switch 8 portas PoE e 2 Gigabit SFP, entendemos que esteja equivocado as especificações, pois solicita uma
capacidade de comutação de 20Gbps e uma taxa de transferência de 41,7 Mpps não existe switch no mercado de 8 portas que atenda essa especificação pois a
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taxa de transferência é sempre menos que a capacidade de comutação. Solicito a correção.
Resposta à 2ª pergunta: A taxa de transferência deve ser de no mínimo 14.88 Mpps e não 41.7 Mpps.

Documento assinado eletronicamente por Lara Elen Diogo Meitling, Pregoeira, em 12/06/2019, às 13:37, 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 0070561 e o código CRC
CEEDA5CC.
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