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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 

 
 

EDITAL Nº 057/2022 

                               

 

                             “ESCLARECIMENTOS” 
 

 

 

   Em resposta ao Pedido de Esclarecimentos formulado por uma das empresas 

interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022, noticiado pelo 

EDITAL Nº 057/2022, que objetiva a Contratação de empresa técnica especializada 

para a manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de monitoramento e 

Seção de uso de software para gerenciamento, gestão e atendimento e despacho da 

Guarda Municipal, temos a informar o que segue: 

 

 

Pergunta 1:  O Edital em questão trata-se de MANUTENÇÃO de 

equipamentos/materiais/software já existente na rede, contudo faltam informações 

imprescindíveis que afetam diretamente nos preços a serem ofertados. Como exemplo na 

Tabela 2 do Edital, constam Tipo, Marca/Fabricante e quantidade mas não consta o 

Modelo do produto citado. 

 

Resposta 1: Informamos que o Termo de Referência - Anexo II relaciona os 

equipamentos existentes que receberão a manutenção preventiva e corretiva, objeto da 

licitação. O Anexo I – Modelo de Proposta relaciona e específica também as peças de 

reposição (TABELA 2) que poderão ser necessárias para execução dos serviços. O Anexo 

III - Localização atual das Câmeras, relaciona os endereços onde estão instalados os 

equipamentos que receberão a manutenção, os quais poderão ser visitados para 

conferência/checagem dos modelos e demais informações que julgarem necessárias. 

 

Pergunta 2: Entende-se que a solicitação de “Seção de uso de software para 

gerenciamento, gestão e atendimento de despacho da Guarda Municipal para até 

50 usuários simultâneos”, não há nenhum software sendo utilizado hoje pela guarda 

Municipal, que deverá ser realizada manutenção futura? Sendo, este item, ofertado a 

inclusão de um novo neste processo? 
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Resposta 2: Atualmente existe um software de vídeo-monitoramento, conforme descrito no 

Item 1.4 do Anexo II – Termo de Referência, para o qual deverá ser realizada manutenção. 

Também deverá ser instalado um software de gestão conforme especificações constantes no 

Item 2 do Anexo II – Termo de Referência. 

 

 

 

   Itapecerica da Serra, 09 de setembro de 2022. 

 

 

 

                                                           EDNÉIA P. OLIVEIRA  

                                                               Assessora Especial 

                                                   Secretaria de Assuntos Jurídicos 


