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Assunto: ENC: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- PE 19/2029 :

À

De: tiOnovohorizonte.sp.gov.b [mailto:ti&dnovohorizonte.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 09:43
Para: Brito <licitacao(Qnovohorizonte.sp.gov.br>
Assunto: Re: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 19/2020

Bom dia,

Em atendimento ao questionamento:

"Os suportes para fixação das Telas de Videowall e cabos de Ligação com a Cliente de Monitoramento
serão fornecidos pelo Contratante?”

Resposta:

Não, todos os equipamentos, acessórios e outros componentes deverão ser fornecidos pela
Contratada, conforme descreve o termo de referência.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Serão contemplados todos os serviços de instalação física de todos os componentes
adquiridos, desde a montagem dos equipamentos quanto à energização dos mesmos.

7.2. Fornecimento de toda a implementação e configuração dos produtos adquiridos.

7.3. Os serviços de instalação física e lógica da solução deverão ser realizados in-loco pela
Contratada.

7.4. A contratada deverá apresentar todos os catálogos necessários para comprovação de
atendimento ao solicitado no termo de referência.

7.9. Instalação do Equipamento:

7.9.1.Montagem em rack, energização, Instalação dos Softwares envolvidos, ativação de
licenças, testes e verificação de perfeito funcionamento e operação assistida pelo tempo
necessário para entrega da solução para produção,

7.10, Obras e Serviços de Infraestrutura:

7.10.1. A infraestrutura indicada abaixo é de reponsabilidade da Contratada:

7.10.1.1. Fornecimento físico dos materiais constantes em sua proposta técnicocomercial;
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7.10.1.2, Instalação e configuração de todos os itens fornecidos; ira

Att,

Mauricio Rodrigues

Em 17/08/2020 09:24, Brito escreveu:

FAVOR RESPONDERESTE QUESTIONAMENTO

De: Thiago Gomes mailto-thiago(B)licix. com.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 17:58
Para: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br
Ce: andre(alicix.com.br
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 19/2020

Prezado, Antônio Brito,

Boa tarde!

A FIBRA ÓPTICA RIO PRETO EIRELI - EPP, CNPJ 08.953.103/0001-88, com sede da Av. Murchid Homsi, nº

2300, São José do Rio Preto - SP, vem por meio deste, solicitar, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em face do

Pregão Eletrônico 019/2020, Processo 194/2020, cujo objeto refere-se: * Contratação de empresa
especializada em implantação e locação de sistema de VÍDEOMONITORAMENTO (VMS), com
fornecimento de licença de software, solução de gerenciamento, todos os equipamentos, insumos

necessários para o pleno funcionamento, a prestação de serviços de integração ao Sistema DETECTA da

Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo, responsabilidades de implantação, garantia, manutenções preventivase corretivas e

suporte técnico, conforme descrito neste Termode Referência - Anexo [..º:



Os suportes para fixação das Telas de Videowall e cabos de Ligação com a Cliente de Monitoramento serão
fornecidos pelo Contratante?

Obrigado desde já, pela vossa atenção.

Att
Thiago Gomes - 17 991 18-1629
FIBRA ÓPTICA RIO PRETO EIRELI - EPP

Atenciosamente,

Thiago de Lima Gomes

OAB/SP 428.473

E-mail: thiagomlicicom.br

Fone/Fax: (17) 3301-2441

Móvel: (17) 99118-1629

Site: wiw.fichecomdr
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