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PAL Nº 164/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº  048/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

EMPREITADA INTEGRAL 

OBJETO: INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

A Empresa XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº  18.190.216/0001-22, apresentou pedido de esclarecimentos acerca da licitação em 

epígrafe, e para tanto seguem os devidos esclarecimentos: 

 

1- Considerando que o escopo de fornecimento é contratação de empresa para 

execução de serviços de instalação e configuração do sistema de videomonitoramento urbano, 

com fornecimento de equipamentos e materiais, cujo levantamento de preços foi feito através da 

planilha orçamentaria apresentada como anexo a esse edita, onde constam os preços unitários dos 

equipamentos a serem fornecidos, perguntamos: 

 

- Onde está a previsão para os serviços de instalação e configuração do sistema? 

- Os itens descritos na planilha orçamentária, se cumpridas todas as especificações 

conforme memorial descritivo, estão acima dos preços praticados no mercado. Lembramos que os 

equipamentos serão destinados a revenda por parte da CONTRATADA e que além do custo de 

aquisição, terá ainda o custo referente aos impostos, tornando assim os preços apresentados na 

planilha orçamentária inexequíveis. Todas as previstas no memorial descritivo serão exigidas e 

conferidas ou poderemos apresentar alternativas que atendam as necessidades do projeto? 

 

Resposta: Conforme o item 3.28 do Memorial Descritivo, o fornecedor deve 

cuidar do fornecimento dos equipamentos e de suas respectivas instalações e configurações 

para que tudo seja entregue em pleno funcionamento. Todos os custos foram considerados 

junto as propostas de embasamento do instrumento citado e consideradas as cotações 

realizadas. 

 

2- São especificados no memorial descritivo as partes que compõem os kits de 

energia solar, porém não está previsto as armações/suportes de sustentação dos painéis solares 
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junto aos postes. Também não está previsto uma caixa abrigo para acomodar as baterias de 

160Ah. Favor esclarecer se a CONTRATANTE irá fornecer os itens supracitados. 

 

Resposta: A CONTRATANTE cuidará da obtenção e fixação dos postes e 

suportes para instalação dos equipamentos pleiteados. A Bateria será armazenada no item 

3.23 do Memorial Descritivo bem como os demais equipamentos relativos ao kit. O mesmo 

também deve servir de suporte para as câmeras tendo que ter instalado os kits de ventilação. 

As referidas montagens deverão ser realizadas pela CONTRATADA. 

 

3- Tanto no Memorial Descritivo quanto na Planilha Orçamentária não está 

previsto o fornecimento de postes para instalação das câmeras, Rack Outdoor 6U, painéis solares, 

caixa para as baterias e etc. Favor esclarecer se esses postes serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

Resposta: Postes para que sejam montadas as estruturas solares e demais 

hardwares pela CONTRATADA serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

 

4- Em vistoria realizada segunda-feira, 11/11/2019, foi explicado que a 

responsabilidade de instalar a fibra óptica deste o ponto de monitoramento até o ponto 

disponibilizado pelo provedor de internet será da CONTRATADA. Não obstante, foi verificado, 

pelo menos no caso do trevo para Varginha, que não chega posteamento e fibra óptica nas 

proximidades. Estamos entendendo que se houver necessidade de implantação de postes ou 

construção de canalização subterrânea será responsabilidade da CONTRATANTE. Favor 

confirmar se nosso entendimento está correto. 

 

Resposta: Em todos os pontos citados é presente conexão com fibra óptica que 

deverá ser levada até ao ponto de conexão por meio aéreo. Esta constatação foi 

dimensionada em conjunto com o provedor deste serviço. Recomenda-se o alinhamento com 

o mesmo para que estas dúvidas sejam sanadas. Toda e qualquer configuração necessária 

para instalação e configuração com exceção da fixação dos postes é de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

5- No edital não há referência alguma sobre a delimitação de escopo de serviços. 

Na vistoria técnica também não foi possível mensurar os limites desses serviços, sendo esclarecido 
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apenas que a CONTRATADA deverá fazer as conexões elétricas e levar a fibra óptica até o ponto 

do provedor. Estamos entendendo que o objeto de fornecimento desse processo se limita aos 

fornecimentos de materiais e serviços discriminados no Memorial Descritivo, sendo os serviços de 

instalação, energização e conexão dos pontos será objeto de outro edital ou responsabilidade da 

CONTRATANTE. Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

 

Resposta: Conforme resposta referente a pergunta 1, o instrumento pede que 

sejam fornecidos os materiais bem como todos os serviços de instalação e configuração. Isso 

significa que todas as conexões e configurações referentes ao hardware e software sejam 

executadas pela CONTRATADA e não pela CONTRATANTE. 

 

6- Favor esclarecer os limites de responsabilidades da CONTRATADA, da 

CONTRATANTE e do PROVEDOR DE INTERNET sobre esse processo, visto que não há 

informação alguma no edital sobre a conexão de dados. 

 

Resposta: A prefeitura realizou processo licitatório para plano de dados e seu 

suporte para conexão dos pontos de monitoramento. A orientação é que a empresa 

candidata faça um alinhamento com o fornecedor para dimensionamento de questões que 

não estejam contemplados no instrumento relatando o fato de que todas as informações 

necessárias para prover o projeto já estão contempladas na documentação fornecida. 

 

7- No item 3.15 CABO ÓPTICO 12 FO, do Memorial Descritivo, é informado que 

a fibra deve ser SM (monomodo) e MM (multimodo). Estamos entendendo que essa especificação 

está equivocada e que a fibra deve ser monomodo. Favor confirmar se nosso entendimento está 

correto. 

 

Resposta: Sim, existe um equívoco, mencionando as duas formas de 

propagação de luz (sinal), sendo que para as distâncias que fazem parte do projeto, 

tecnicamente o cabo precisa ser Monomodo. 

 

8- Como está detalhado no Memorial Descritivo, o projeto é bastante complexo, 

com diversas ramificações, múltiplos sites e não há previsão alguma de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema. Entendemos assim que a CONTRATANTE assumirá essas 
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funções, cabendo a contratada apenas os serviços cobertos por garantia. Favor confirmar se nosso 

entendimento está correto. 

 

Resposta: Entendimento correto. Cabe a CONTRATADA prover os 

equipamentos e cuidar pelo trabalho de instalação de todos os requisitos e configurações 

mantendo as garantias vigentes pelo período estabelecido no edital, tendo a 

CONTRATANTE a responsabilidade pela manutenção. 

 

9- Para a conexão dos pontos de monitoramento ao ponto de acesso óptico mais 

próximo, provavelmente será necessário a utilização de postes da concessionaria de energia 

(CEMIG). Entendemos que os eventuais projetos relativos a essas conexões não fazem parte do 

escopo de fornecimento e que todas as tratativas com a CEMIG, referente a esses serviços, serão 

de responsabilidade da CONTRATANTE. Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

 

Resposta: Em nenhum dos pontos de fixação será necessário acionar a 

CEMIG uma vez que não será utilizado alimentação pública e sim a de prédios pertencentes 

ao município e energia solar. 

 

10- Em relação ao projeto, entendemos que não há previsão no Edital de um 

projeto executivo ou mesmo um AS BUILT. Favor esclarecer de quem será a responsabilidade da 

indicação de onde e como fazer as conexões elétricas. 

 

Resposta: No caso dos postes com energização solar não há esta necessidade. 

Nos casos das instalações nos prédios da prefeitura será designado responsável pela 

CONTRATANTE para entrega do ponto de energia no local de colocação das fontes de 

energia que alimentarão as câmeras, sendo este o responsável por esta questão. 

 

11- No Memorial Descritivo, assim como na Planilha Orçamentária, não há 

menção alguma sobre os aterramentos dos pontos de monitoramento, nem dos serviços, nem dos 

materiais. Favor esclarecer se está claro para a administração que a NBR 5410 e a NBR 5419 

ditam a obrigatoriedade de sistemas de proteção em estruturas metálicas acessíveis a população. 

Favor esclarecer ainda, como não há previsão de projeto executivo, de quem será a 

responsabilidade desse dimensionamento e também de quem será a responsabilidade no caso de 
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algum acidente causado por choques elétricos, uma vez que não há no escopo de fornecimento um 

projeto executivo que contemple essas proteções. 

 

Resposta: Por se tratar a NBR-5410 de norma que estipula as condições 

adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou 

seja, até 1000V em tensão alternada e 1500V em tensão contínua, é aplicada principalmente 

em instalações prediais, públicas, comerciais, etc. Este não é o caso das instalações das 

câmeras que vão operar com valores de voltagem muito menores. 

A NBR 5419, em resumo, versa sobre proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas, é a norma que trata dentre outros importantes assunto do SPDA (sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas). Seu campo de aplicação é definido na própria 

norma em seu capitulo 1. ... Sistema SPDA em edifício. Entendemos que não cabe no caso 

dos postes que serão instalados. 

 

Monsenhor Paulo, 13 de novembro de 2019. 

 

Marcelino Felipini Silva 

Pregoeiro 

 


