TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

NOTA DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014

A Pregoeira designada pela Portaria n.º 726/2013, torna público aos
licitantes interessados em participar da sessão do Pregão Presencial nº
001/2014, que visa a Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de solução de CFTV para a nova sede do Tribunal de Contas
do Estado de Goiás, os seguintes esclarecimentos:
Questionamento 1
ITEM 3. CÂMERA IP FIXA INTERNA OU EXTERNA IP66, DIA OU NOITE.
SUBITEM 3.6. Possuir WDR; Devido a diversas nomenclaturas que os
fabricantes dão a determinadas funções, entendemos que o recurso
“Faixa dinâmica real” é igual a função WDR, citada no edital. Nosso
entendimento está correto?
Resposta:
A função WDR (Wide Dynamic Range) se refere a capacidade da câmera de
fornecer imagens nítidas, mesmo sob circunstâncias de iluminação de fundo onde
a intensidade de luz pode variar excessivamente.

Questionamento 2
ITEM 3. CÂMERA IP FIXA INTERNA OU EXTERNA IP66, DIA OU NOITE.
SUBITEM 3.16. Deve possuir (e não apenas “suportar” módulos opcionais) áudio bidirecional com microfone embutido incluso; Entendemos que caso a empresa
participante do edital forneça uma câmera com microfone externo também
atenderá a este item do edital, devido a esta solução, apresentar resultados
melhores que os microfones embutidos nas câmeras. Nosso entendimento está
correto?

Resposta:
Entendimento correto. Serão aceitos microfones externos desde que devidamente
acoplados às câmeras, e sem necessidade de alimentação elétrica externa.

Questionamento 3
ITEM 3. CÂMERA IP FIXA INTERNA OU EXTERNA IP66, DIA OU NOITE
SUBITEM 2.21. Iluminação infravermelha nativa interna de pelo menos 15 m de
distância;
Entendemos que caso a empresa forneça em sua proposta, uma câmera com
iluminador infravermelho com alcance de 15 metros que se encaixe ao corpo
desta câmera e que esse iluminador seja do mesmo fabricante desta câmera,
atenderá a este item.
Nosso entendimento está correto?

Resposta:
Entendimento Incorreto, Não serão aceitos iluminação infravermelha não
nativa, devida a necessidade que este tipo de acessório traz no sentido de
disponibilidade

de

cabeamento/tomada

adicional

para

alimentação.

Portanto não serão aceitos iluminadores externos.
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