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OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E 

VIDEOMONITORAMENTO, URBANO E PREDIAL, COM LOTE ÚNICO, COMPOSTO DE 

PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ACORDO COM A LISTA DE PREÇOS 

UNITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS DO EDITAL. 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

Iago Superbi Tonini 

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) - Item 01: Questionamento: No item 01, é solicitado que o equipamento do tipo 

câmera Bullet, possuía suporte de compressão de vídeo MPEG4. Entendemos que ao 

ofertarmos um equipamento com tecnologia de compressão de vídeo superior, 

atenderemos ao solicitado. Está correto meu entendimento? 

 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A compressão de vídeo MPEG4 

exigida é um padrão de mercado aberto e que prove os recursos e interoperabilidades 

necessários para a solução pretendida. A licitante não mencionou no esclarecimento 

qual seria a solução supostamente superior, portanto impossível de se analisar a 

viabilidade, mantendo a exigência mínima conforme termo de referência. 

 

 

2) Referente ao item 20 termo de referência e item 23 da planilha orçamentária; 

20.1.5 - BIOS desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou licença OEM 

para comercialização; 

Possibilidade de inicialização pelo DVD-ROM, HDD ou FDD. 

20.5.1 Unidade leitora de DVD interna, velocidade mínima de leitura de 8x. 

Minha pergunta é: 

Considerando que a tecnologia atual do mercado não se usa mais unidade leitora de 

DVR, onde as portas UBS supri o equipamento unidade leitora de DVD, e hoje é possível 

baixar tudo via drive, entendemos que será aceito Unidade leitora de DVD externo, não 

interferindo na qualidade e funcionamento do equipamento. 

Nosso entendimento está correto? 



 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. O fornecimento de unidade de leitura 

externa não compromete as funcionalidades pretendidas para o equipamento e não 

causa dano para a solução.  

 

3) Referente ao ITEM 8 – Câmera Speed Dome (Analógica HD), subitem 8.20 

verificamos que possui característica de câmeras de tecnologia IP (24vac), dessa forma, 

se o equipamento atender todas as demais característica, porém apresentar uma 

alimentação de 12Vac, sem interferir em desempenho, estaremos atendendo ao 

solicitado? 

 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A fonte de energia 24ac fornece 

eficiência energética, segurança e desempenho mínimos exigidos para estrutura elétrica 

já projetada pela Prodabel. 

 

 

4) Ainda, referente ao item 8.12 solicita uma rotação vertical de -2º a 90º, uma vez 

que não encontramos nenhuma que atende nesse quesito em específico, se o 

equipamento possuir uma rotação vertical de 0 a 90º, estaremos atendendo ao 

solicitado? 

 

Resposta: Não. A licitante deverá seguir estritamente o que é solicitado no 

edital/termo de referência.  Como comprovado nos pedidos de orçamentação 

levantados antes da abertura da fase externa do certame, existem diversos fabricantes 

que atendem a rotação vertical de -2° a 90°. Além disso, as câmeras solicitadas serão 

instaladas em ambiente externos em que a diferença de ângulo (-20 graus) citada faz 

total diferença no campo de visão da imagem requerido para o ambiente urbano. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2022. 

 

 

 

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira 

Pregoeira 


