SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
QUESTIONAMENTO Nº 04

1 - Questiono qual o modelo de switch que fora utilizado para elaboração das especificações
técnicas, uma vez que o produto aparenta ter direcionamento para o fabricante Cisco.
Solicitamos os modelos que serão aceitos por esta entidade. Uma vez que não deve haver
direcionamento de equipamento para uma única fabricante.
R: Os requisitos técnicos solicitados são compatíveis com os principais fabricantes de
mercado para a classe de equipamento a ser fornecido, não apenas o fabricante CISCO
como citado no questionamento, mas também os fabricantes: Extreme Networks,
DATACOM, DELL, dentre vários outros.
2 – Quanto ao item SENSOR, que faz parte integrante do item 14. Qual modelo foi utilizado
para elaborar a especificação do produto? Uma vez que todas as características direcionam
para a marca PYRONIX, onde apenas este fabricante possui a especificação: “EN50131-24:2008, EN50131-1:2006+A1:2009 , PD6662:2010 Security Grade 3” e nem sequer este
fabricante, atende todas as características do produto, podendo causar prejuízo a este processo
licitatório. Visto que os demais materiais do item 14 podem ser atendidos por diversos
fabricantes renomados no mercado de ALARME. Questiono por que apenas este item está
com este direcionamento. Pois poderia a entidade coletar vários modelos de vários fabricantes
que atenderiam as necessidades desta entidade com primazia e até mesmo superioridade e
ainda teria um melhor custo benefício, utilizando de produto NACIONAL, onde, caso venha
necessitar, possuiria uma assistência técnica muito mais fácil e ágil. Logo, solicito o modelo
do produto que fora utilizado para criar as especificações técnicas.
R: Não há direcionamento conforme descrito no questionamento apresentado. Há
fabricantes nacionais que possuem este sensor, além destes, há outros fabricantes
conhecidos no mercado de alarmes que também possuem sensores compatíveis e
superiores aos da marca informada. Ressaltamos que os requisitos são mínimos,
permitindo que sejam ofertados equipamentos que superem as especificações técnicas do
item em questão.
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