
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04-000.682/21-09 

 

 

 

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

PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ALARME E VIDEOMONITORAMENTO 

URBANO E PREDIAL, COM LOTE ÚNICO COMPOSTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE ACORDO COM A LISTA DE PREÇOS 

UNITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS DO EDITAL. 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

   

STRATUM SEGURANÇA LTDA.  

CNPJ: 03.029.254/0001-20 

 

 

 

Pergunta 01: Referente aos itens: 

20 ( Gravador NVR baseado em servidor), 26 ( Sistema de energia 600 VA), 27 ( Sistema de 

energia 1000 VA )  e 30 ( Microcomputador ). 

Pergunta: Poderiam informar os modelos de referência, que atendem os requisitos solicitados? 

Resposta 01:  Não podemos fornecer marca e modelo de equipamentos. 

 

 

Pergunta 02: Deve ser apresentado marca e modelo de todos os equipamentos\software\itens 

juntamente com a proposta? 

Resposta 02: Conforme item 11.2 do edital.  A Proposta deverá conter, no mínimo, os itens 

apresentaos no modelo proposto no Anexo II. Sendo obrigatório constar marca, modelo e fabricante, 

quando for o caso. Nos casos em que a marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá informá-

lo.  

 

 

Pergunta 03: Declarações, catálogos e/ ou manuais de apresentação dos fabricantes com a 

indicação clara e precisa das páginas ou locais que comprovem o atendimento de cada uma das 

exigências contidas nas especificações técnicas para o objeto descrito neste edital e anexos; 

Pergunta: Os documentos devem ser apresentados juntamente com a proposta, ou será, apenas para 

a empresa melhor classificada? 

Resposta 03:  Conforme determinado nos itens 6.12, 11.3 do edital.  Os licitantes encaminharão 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta comercial, bem como os demais documentos exigidos no Edital, até a 

data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

 

 

Pergunta 04: A empresa que não apresentar marca/modelo e os catálogos/manuais etc, juntamente 

com a proposta, será desclassificada? 

Resposta 04: Conforme determinado nos itens 6.12 e 11.3.  O descumprimento das condições 

estabelecidas no edital, importará, necessariamente, na desclassificação/inabilitação sumária do 

licitante.  

 

 

 



 

Pergunta 05: Ref. ao item: 31 (rack de equipamentos) 

"Deverá ser compatível com a norma EIA-310-E para garantir compatibilidade com os 

equipamentos a serem instalados." 

Pergunta: Será aceito equipamento compatível com a norma EIA-310-D ou apenas os que sejam 

compatíveis com a EIA-310-E? 

Resposta 05: Conforme especificação, compatível com a norma EIA-310-E 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Pregoeira 

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira  

 


