Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

QUESTIONAMENTO AO EDITAL PE 07/2021 - BHTRANS - BELO HORIZONTE/MG
CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
21 de maio de 2021 10:03
Para: Rita Rebechi <rita.rebechi@dataprom.com>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva
Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>
REF.: Pregão Eletrônico n.º 07/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em Sistemas de Videomonitoramento por Circuito Fechado de Televisão – CFTV e Sistemas
de Monitoramento por Alarme pertencentes à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS.
Prezada Sra. Rita Rebechi, bom dia!
Em relação às respostas encaminhadas anteriormente, favor desconsiderar a resposta 1. Segue resposta correta:
PERGUNTA 1: "O Sistema atual instalado, objeto do certame, é composto pela quantidade de câmeras citadas no
Termo de Referência - 34 câmeras analógicas PTZ, 65 câmeras speed dome IP, 308 câmeras box fixas e 03
câmeras fixa IP.
Qual a condição de funcionamento atual dessas câmeras, ou seja, quantas estão operando corretamente e online
nos sistema?"
RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, "das 308 câmeras box fixas, 28 estão inoperantes; das 03
câmeras dome fixa IP, todas estão operando" e "das 34 câmeras analógicas PTZ, 16 funcionando e 18 sem
funcionar (furto e problemas nas conexões da fibra óptica); das 65 câmeras speed dome IP, 21 funcionando e 44
sem funcionar (não temos o diagnóstico devido a falta de contrato)".
Estamos à disposição.
Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta - GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sex., 21 de mai. de 2021 às 09:51, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu:
REF.: Pregão Eletrônico n.º 07/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em Sistemas de Videomonitoramento por Circuito Fechado de Televisão – CFTV e Sistemas
de Monitoramento por Alarme pertencentes à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS.
Prezada Sra. Rita Rebechi, bom dia!
Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados:
PERGUNTA 1: "O Sistema atual instalado, objeto do certame, é composto pela quantidade de
câmeras citadas no Termo de Referência - 34 câmeras analógicas PTZ, 65 câmeras speed dome IP,
308 câmeras box fixas e 03 câmeras fixa IP.
Qual a condição de funcionamento atual dessas câmeras, ou seja, quantas estão operando
corretamente e online nos sistema?"
RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, "das 308 câmeras box fixas, 28 estão
inoperantes; das 03 câmeras dome fixa IP, todas estão operando" e "das 34 câmeras analógicas
PTZ, 15 funcionando e 18 sem funcionar (furto e problemas nas conexões da fibra óptica); das 65

câmeras speed dome IP, 21 funcionando e 44 sem funcionar (não temos o diagnóstico devido a falta
de contrato)".
PERGUNTA 2: "Sobre a rede de comunicação de dados dessas câmeras.
Qual o meio de comunicação atualmente empregado de ponta a ponta em cada um dos 4 sistemas?"
RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, o meio de comunicação atualmente
empregado é Fibra óptica.
PERGUNTA 3: "Não há menção da responsabilidade sobre esta rede no Termo de Referência.
Ela é e será mantida pela BHTRANS?"
RESPOSTA 3: Conforme informado pela área solicitante, "a rede de comunicação é mantida pela
PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - e sua
manutenção não faz parte do escopo desta licitação".
Estamos à disposição.
Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta - GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em qui., 20 de mai. de 2021 às 14:39, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu:
Prezados,
Acusamos recebimento.
Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta - GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em qui., 20 de mai. de 2021 às 14:17, Rita Rebechi <rita.rebechi@dataprom.com> escreveu:
Prezados boa tarde,

A DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA., tendo adquirido o
edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021-BHTRANS, instaurado pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte/MG, na qualidade de potencial participante do processo licitatório e como, após análise ao edital
supra, vimos à presença de V.Sa. ainda solicitar esclarecimentos para os questionamentos que abaixo segue:

Questionamento 01:

O Sistema atual instalado, objeto do certame, é composto pela quantidade de câmeras citadas no Termo de
Referência - 34 câmeras analógicas PTZ, 65 câmeras speed dome IP, 308 câmeras box fixas e 03 câmeras
fixa IP.
Qual a condição de funcionamento atual dessas câmeras, ou seja, quantas estão operando
corretamente e online nos sistema?

Questionamento 01:

Sobre a rede de comunicação de dados dessas câmeras.
Qual o meio de comunicação atualmente empregado de ponta a ponta em cada um dos 4 sistemas?

Não há menção da responsabilidade sobre esta rede no Termo de Referência.
Ela é e será mantida pela BHTRANS?

OBS.: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Rita Rebechi
Supervisora de Licitações
Tel.: +55 41 3014.1287
Cel.: +55 41 9963-5441
rita.rebechi@dataprom.com
Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 470
Hauer | Curitiba-PR | Brasil | CEP 81.630-010

A informação contida neste e-mail é confidencial e destinada exclusivamente ao destinatário a quem foi endereçado. Caso tenha
recebido este e-mail por engano, favor nos comunicar imediatamente e, posteriormente, apague-o, pois a disseminação, uso,
impressão ou cópia do seu conteúdo é expressamente proibida.

