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Enticitações
Pergunta |:
11/08/2020 15:24:33

Respostas

Boa tais Br. Pragaeiro venha antiitar alguns questionamentos Sobre q eoital de videomenioratiento, 1= As câmeras fixos nas descrições dela citam que

Seja câmeras que possuem funsioralidade PTZ corr posições prê-definidas: Item 3,2.18- gastariã de entender ou quê nos mostre & mudsio que sedia

vorapatível e que teria Esga funcionalidade pois, cameras fixas pão possuam PTZ, 2 À câmera de isiture LER com lente-solicitatia de 12:é 4brmm não

ericonteei nenhuma no mercado- se possui? favor nós sugerir o modeiy para veriicarmos. 3- quando se ata de csiméra LPR junto colnca Buminador, o

sesimo não faz parte-da Bamata'é sim outrô em chin outras especificações, porque estão juntos, constando somente um item?

ix/0B/2020 17:24:24

Pergufta Re
12/08/2020 tlia7i5h

bons dia sobra às esclardcimentos acima, vo consegue nos retornar. quabio ? att,

Resposta:

Em resposta so questionamento di interessado. na participação do referido procedimento sestatório, quanto sos quesitos abaixo esclarecemos:

ciresManamenta 11 Erirnhsuas avaliações tónhicas, ideriificamos que os fabricantes possuent funcionalidade de FIZ Digilat, onde é possivel determinar

desas ido interesso e inzsr com que óisas áreas sejam exibidas em em fluxo de vidéo conforta uma programação determinada, Esta recuiso tambémé
possivel fszem goóim, Ilt é pan digliais. Tal funcionalidade & hastente comum um uâmaras de vídeo monitaramento Fê. Marcas analisadas: Bosth.

Avigiion, Áxis, entra outras. GQuestisnamento 2: Em nossas avaliações, Identificamas as casacicriaticas técnicas ininimias para esse certânio, entoniramos

grande variedades ds lentef com raiição focal igual ou sugeriar so solicitado neste termo de referencia, ur exemplo é a raluçõo de.5'a Bômm, onde o

reguerido esta engióbada. Marcas analisadas: fosech, Avigilion, dhas, entre outras, Novo Horizoáte, 12 de agasto de 2076, Mauricio Cofres Rotiriguas -

Dirétor JE Tecnologia da Infoliação,

12/05/2020 17:d8s 14

Pergunto 31

voa large, 18 respondido.

13/08/2020 09:89:32

Resposte:

Pergunta dy

Eseraia mes digno(a) Sr(a) Pregosiróta), Por gentheza, eu gostaria de solicitar Esclarecimentos quanto a algumas dúvidas técnicas referente as certame

PE 19/2020, ÓrgióPrometat: Prefeftúra Municipal de Novo Norizonte/5P. Poderia, por favor, encaisinhar fais dúvidas a equipe *esponsável? 01 - O Rack

sutáger para poste é à poste matético será forhécido pela contratada. Está correto é entendimento? 02 - Quais ds dimensões do Rack? 63 - Quais as

dimensões do poste metálicos 04 = Os aquipamentos a asrepm fornecidas feação com 2 CONTRATANTE do término do contrato, Está corneto o

entandiragato? 05 0 softmars à ser *iotado" térs a valiade de licença por 12 meses, sendo por conta de CONTRATANTE e -cenavação ds licenga casa
contrato não-seja renovado tem = CONTRATADA, Está correto o entendimento? 06 » Por gentileza, paderta informar 3 rmédia para êste certario? 02 +

Existe contrata nemelhenda do Gójeto deste certámia? Se sim, quei?

iasós/2020 13:35:16

aaiponta:

Pergunta 5:

4. Para o faso 710 -do Anexo À, entandemos-gue o fornecimedto « instalação dos postes para equipamentos de CFTV é ue «êsponsabilidade da

Contratante, Sêndi estopo dá Contratada sumeote a determinação do-ponto de Instalação destes, Está correio nosso entendimento? Se nessé

Entendimento estiver incorreto, favor Informar as especificações minimias-dos postás para aistação.
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a3/De/2020 Lapa

Respostas

Rergunta Ss

2, Basa o item 210: do Anexo 1, entendermos também que o fornezimento delinks áplicos para iransenissão dos-dados dos pontos de CFTV externas ao

centro da monitoramento é responsabilidade dá Contratânte, Está correto nosso entendimento?
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Rssginstas

3. bara 5 tem 75-coaneio 1 entendemos que o Seiviço de úperação assistido faz parte nos serviços da iiistalação e comissionamento dos equipamentos

drertádos, Está correto nosso entendimento?
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Parguito 2:
33/08/2020 43102804

4, Para 6 Anexo V4 solicitado preencher aficha técnica descritiva de abisto, informando marcae especificação do produto, entre putros dados.
Entendemos que-davemds praenchar esta-icha para cada êquisamento clertado Em gossa prapúsia Caim à respectivo valer do ttari? Gu dávemos
presnchar somente uma ficha qom-fodos cs-medsins, marcas e praço totaíde nossapróposta?

Resposta:
Ê

PerguataS:
is/0a/2da0 Ladies

So Pare-gritencBotÃsO-do Anexo 1, entendemos que o software da monitoramento cfarado deve permitir a Integração para as funções de análico n
inteligaiitadafermadas. Está coreto fosso entendimento? Se Gslivar mcarreta, favor infbrmar quantas cameras deveião possuir estes-fúrções para cotação.
dp-litenças especificas,

Resposta; - o er

Perguntas:
eronranan:

Respquiars

Pergunta tos
in/OS/ 2020 dnazas.

Respasta:

sã

àssprso
6, Rara q Ken 3,4,4%6 do. anexo a aritendarhos que d'sufhware, de múnitorâmento: vrertado deve permitir integração cor Centrais de

Hab -nati-nbcessáiio o r-sUfouara-específico para este item, pois elés-não-lazem parte do escopo deste projeto; Está correto no:
mes ahalógicas &

tendimento?

E Pareva ivo 24,477 do Anexo 1, entendemos que o sofiwers us inguitoramento ofertado deve permitir s função de reconhecimento facial, mas não será
nésessário dfertar Ilcença específica paia este tem, pois nao esta na lista deSeniipamenitos deste edital este sistente. Esté'correta nosso entendimento?

bitsbbrmnetogrmbr ERMNET/Licitacao/SuilcharisolarecimentosResposiaaspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

Diretoria de Tecnologia da Informação emana esa

PRN jFolha

PERGUNTA 7

Seguir a PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS descrita no Anexo 1 - Termo de Referência e incluir os manuais
e ou datasheets de todos os equipamentos quando solicitado, conforme descreve o termo de referência.

PERGUNTA 8

O software deverá contemplar todas as funcionalidades descritas, entretanto as citadas não serão implementados
nesta fase do projeto.

PERGUNTA 9

Correto, o software deverá contemplar todas as funcionalidades descritas, entretanto as citadas não serão
implementados nesta fase do projeto.

PERGUNTA 10

Correto, o software deverá contemplar todas as funcionalidades descritas, entretanto as citadas não serão
implementados nesta fase do projeto.

Atenciosamente,

Coordenador Ghefe da Unidadekestora de
Manutençãóde Programase Sistemas



,

STR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

Diretoria de Tecnologia da Informação

Novo Horizonte - SP, 14 de agosto de 2020

a KO2Diretoria de Tecnologia da Informação

Para
Divisão de Licitações e Contratos

Referente:
Processo Licitatório nº 194/2020
Pregão Eletrônico nº 019/2020

Sr. Pregoeiro,
Segue as respostas, referentes aos questionamentos:

PERGUNTA 3

Respostas:

1. Não, a Rack e o Poste Metálico serão fornecidos pela Contratante;

2. Dimensões mírimas externo de 08U 400 X 570 mm;

3. Área útil mínima de 5 metros;

4. Não, solicitamos comodato.

5. Não, Todos os Equipamentos, Licenciamentos, Softwares e qualquer outro componente necessário para o
funcionamento da VMS, deverão ser fornecidos pela Contratada durante todo o período de contrato.

6. Não divulgamos estimativas de preços em pregões eletrônicos.

7. Não existe contrato.

PERGUNTA 4

Resposta: Vosso entendimento está correto.

PERGUNTA 5

Vosso entendimento está correto.

PERGUNTA 6

Vosso entendimento está correto.


