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Camamu – Bahia, 03 de setembro de 2021.

A,
Pacific Digital

Ref.: Questionamentos ao edital de licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021.
Prezados,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - BAHIA, Entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça Dr. Luis Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu - BA, vem através da
Pregoeira Oficial, abaixo assinado, em alusão aos Questionamentos emanados pela
empresa acima citada, proceder RESPOSTA para os questionamentos do lote 05 na forma
em que passa a expor:
Em consulta ao Setor de Tecnologia da Informação fora nos fornecida as seguintes resposta
ao questionamento:
DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Pergunta: Para os itens 2 e 3 entendo que a câmera deva possuir função especial para
colorido durante a noite (full color) conforme destacado na especificação técnica.Estou
certo em meu entendimento?
Resposta: O Entendimento estar correto, todas as câmeras devem possuir infravermelho,
para visualização e gravações noturnas.
Pergunta:Para o item 6 quando pede-se a central de alarme AMT 4010 SMART entendo
que seria somente a central sem placas adicionais de zona para totalizar 64 zonas, ou seja,
a central deve suportar as 64 zonas não que já deva vir com as placas expansoras para
totalizar as 64 zonas. Estou correto em meu entendimento?
Resposta: A Central de alarme deve suportar e possuir a placa disponível para 64 zonas.
Pergunta: Quando informa-se (ou similar) no final da especificação isso quer dizer que
devo caso não cote modelo de referencia ofertar um produto que atenda todos os pontos ou
superior ao modelo de referencia ou que deva atender apenas o descritivo constante na
página 42 e 43 do lote 5 exceto o descritivo do modelo de referencia?
Resposta: Quando não encontra-se o modelo cotado, ate por questões de devido ao tempo
ter saído uma nova linha, pedimos que no mínimo as especificações sejam atendidas.
Atenciosamente,
Sayonara Cruz Mendes Passos
Pregoeira Oficial
Decreto nº 016, de 04/01/2021
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