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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo:  

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 45/2022 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

CONECTIVIDADE DO MONITORAMENTO URBANO DO CENTRO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA (CISP)  

 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

Impugnante: CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47 

 

Trata-se a presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47 opondo-se aos termos do Edital 

do Pregão Presencial nº 45/2022 encaminhada à pregoeira desta 

Companhia, que procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo 

deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

O aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 45/2022 foi publicado, 

no Diário Oficial do Município, em 06/08/2022. A licitante deve impugnar o 

edital com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de 

abertura dos envelopes de habilitação e o cidadão deve impugnar, no 

mínimo, 5 (cinco) dias úteis antes da ata de abertura dos envelopes de 

habilitação, na forma eletrônica, através do e-mail 

“material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br” Considerando que não se 

computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato 
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convocatório do Pregão encerrar-se-ia no dia 21/09/2022. 

 

A presente impugnação foi entregue, através de mensagem eletrônica, pela 

representante da licitante, fernanda.rodrigues3@claro.com.br, no dia 

15/09/2022, às 10:13h, e cumpriu o que estabelece a Lei, encontrando-se, 

portanto, TEMPESTIVA. 

 

II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA E RESPECTIVAS 

RESPOSTAS 

 

REFERENTE AOS QUANTITATIVOS APRESENTADOS NO EDITAL: 

 

Tendo como base a tabela geral do projeto, apresentada no item 

4. DEFINIÇÕES BÁSICAS, localizada na página 72. 

O nosso entendimento é o de que: 

O total de localidades com câmeras do projeto 

é: 671 (seiscentos e setenta e uma) 

650 X PR – PONTO REMOTO com link de 

06Mbps. 020 X PR – PONTO REMOTO com link 

de 10Mbps. 001 x PM – PONTO MÓVEL com link 

de 50Mbps. 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

Resposta: Está correto. 

 

O total de localidades 20 (vinte) PR – PONTO REMOTO com link de 10Mbps, 

referem-se aos portais para leitura de placas sendo que, 10 (dez) localidades 

já se encontram instaladas e 10 (dez) a serem instaladas. 
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Pergunta: 

O entendimento está correto? 

Resposta: Está correto. 

Página 65 

Item 1.1 

 

Prestações de serviços de instalação, de configuração, de ativação, de 

operação e de manutenção de uma Rede de alto desempenho MPLS (Multi 

Protocol Label Switching - em português, "Comutação de Rótulos 

Multiprotocolo"), equipamentos de infraestrutura de Rede de Transmissão e 

Recebimento de Dados e Imagens em fibras óticas, e para casos específicos 

de inviabilidade da rede de fibra ótica, devidamente comprovada, a conexão 

deverá utilizar rádio enlaces de micro-ondas com a quantidade máxima de um 

salto e sem pontos de repetição; 

Temos a seguintes questões: 

 

A) Existem outras tecnologias de acesso moderna como as

redes BSOD(Business Services over DOCSIS) que a Claro privilegiou 

o município de Niterói, podendo disponibilizar acesso de alta 

capacidade e alta qualidade ao município, as redes BSOD, que 

operam no modo confinado de transmissão e por isso proveem 

acesso muito mais eficientes que links de rádios, permitindo ao 

Município de Niterói ter mais possibilidades de fornecedor em toda a 

cidade, trazendo vantagem competitiva para projeto públicos e para 

os munícipes da cidade. Somente em uma grande Prefeitura do 

Estado do RJ já operamos mais de 380 circuitos MPLS nesta 

tecnologia. 

Devemos destacar que as  redes bsod por serem hibridas, fibra/ cabo 



 
Secretaria Municipal de Ordem Pública 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
  

coaxial, não levantam interesse de vândalos dado que os enlaces 

metálicos são curtos com um cabo coaxial de baixo custo, não 

levantando interesse e também por este motivo ela já está presente 

em diversas as cidades do Brasil , desta forma afim de tornar 

competitivo o pleito sem prejuízos de qualidade para administração 

pública solicitamos a sua liberação permitido assim que o Município 

de Niterói seja atendido com o que existe de mais moderno nos 

sistemas de telecomunicações. 

Pergunta: 

 

Será acatada nossa solicitação? 

 

Resposta: Não será acatado. Necessariamente deve ser utilizada a Rede de alto 

desempenho MPLS (Multi Protocol Label Switching - em português, "Comutação 

de Rótulos Multiprotocolo"), equipamentos de infraestrutura de Rede de 

Transmissão e Recebimento de Dados e Imagens em fibras óticas, e para casos 

específicos de inviabilidade da rede de fibra ótica, devidamente comprovada, a 

conexão deverá utilizar rádio enlaces de micro-ondas com a quantidade máxima 

de um salto e sem pontos de repetição em casos de última milha. A utilização da 

Tecnologia citada rede “BSOD (Business Services over DOCSIS)” não se aplica 

no objeto proposto neste edital. 

 

 

 

Página 74 

Item 4.1 

4.1 Ponto Concentrador (PC) - Local centralizador da rede do BACKBONE 

MPLS para onde serão destinadas todas as conexões de pontos base, médios, 

remotos e móveis. A localização do ponto concentrador para este projeto é 
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definida como o CPD (Centro de Processamento de Dados) do Centro 

Integrado de Segurança Pública (CISP), situado na Estrada Francisco da Cruz 

Nunes, nº 6666, Piratininga, Niterói. Com a quantidade total de 3 (três) pontos. 

 

Temos a seguinte questão: 

Entendemos que o endereço do ponto concentrador ainda não divulgado, tem 

o seu atendimento sujeito a viabilidade técnica realizada no momento que o 

seu endereço for disponibilizado. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Não, pois o projeto do CISP está em expansão e os novos pontos 

ainda serão definidos conforme estudos voltados para a segurança do 

Município. 

 

 

 

_ 
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Item 4.1.2 

 

A solução do PONTO CONCENTRADOR deverá possuir dupla abordagem 

(fibra ótica), permitindo contingenciamento da rota de acesso aos pontos em 

caso de falha de um determinado meio. Deverá ainda suportar acima de 20%, 

o tráfego total da rede determinística do BACKBONE MPLS, sendo este, 

determinado pela soma algébrica das bandas de todos os pontos remotos, 

base e médios. 

 

Temos a seguintes questões: 
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A) De acordo com itens acima que exige acessibilidade plena nos 3 

pontos concentradores se fizermos os cálculos 650 x 6 Mbps + 18 x 

50 (PB) = 

4.8 Gbps + 20% aprox. 5 Gbps, sendo assim o cliente deseja 3 pontos 

redundantes de 5 Gbps, está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Não está correto, a transmissão do streaming de vídeo que trafega 

pela rede MPLS está no formato H.264, ou seja, em formato compactado. 

 

B) Na tabela de velocidades o cliente informa velocidade do ponto 

concentrador como 1Gb OU SUPERIOR, deixando muito aberto a 

velocidade necessária. Impedindo que se faça o projeto e as 

viabilidades dos pontos concentradores. 

Informamos que não se pode realizar a viabilidade dos 

concentradores até haver uma definição de suas velocidades, e 

salientamos que por serem projetos de dupla abordagem levam um 

tempo maior para realizá-lo, dificultando a participação de outras 

empresas no pleito, nossa solicitação será atendida, caso contrário 

explicar. 

 

Resposta: Conforme explicitado na resposta da pergunta anterior, o CISP 

trabalha com streaming em formato de vídeo compactado assim 1Gb atende 

401 dispositivos, levando em conta que expansão será de até 671 dispositivos, 

2Gb atenderá todo projeto do CISP.  O projeto inicialmente poderá ser atendido 

com um concentrador de 1 Gb e quando necessário ser expandido conforme 

necessidade do projeto. 

 

 

O edital apresenta que, atualmente, existem 401 (quatrocentos e uma) 
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localidades com câmeras instaladas, conforme distribuição apresentada na 

tabela abaixo, localizada na página 77. 

 

 

Equipamentos Fabricante Modelo Quant. 

Botão de Alerta Sansung SND-6011R 55 

Câmera Fixa HIKVISION DS-DCD4232FWD4 251 

Câmera Movel XTS SD20XDN3MP-WP 95 

Total 401 

 

O nosso entendimento é o de que, todas as localidades já possuem 

toda a infraestrutura (elétrica, civil, shelter etc) necessária para o pleno 

funcionamento da solução, cabendo a CONTRATADA neste pleito, a 

manutenção destas localidades, sem nenhuma alteração técnica e 

física do que atualmente está instalado. 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

 

Resposta: Não está correto. A vencedora deverá prover conectividade para 

esses pontos através de rede MPLS, e o que mais necessário for para pleno 

funcionamento do dispositivo de rede (switch e roteadores) da operadora. No 

local já se encontra instalado o shelter, câmera e energia elétrica. 

 

 

O edital apresenta que, existem 259 (duzentos e cinquenta e nove) 

localidades aguardando definição de instalação, conforme tabela abaixo, 

localizada na página 78: 
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Equipamentos Fabricante Modelo Quant. 

Botão de Alerta, Câmera Fixa e Câmera 

Movel 

 

A definir 

A 

definir 

 

259 

 

O nosso entendimento do quantitativo informado de 259 (duzentos e cinquenta 

e nove) é formado por: 

TIPO 
QUANTIDADE 

A INSTALAR 

BOTÃO DE 

ALERTA 

25 

CÂMERAS FIXAS 132 

CÂMERAS 

MÓVEIS 

92 

PORTAIS PARA LEITURA DE 

PLACAS 

10 

Total 259 

Pergunta: 

 

O entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 
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As 259 (duzentos e cinquenta e nove) câmeras, conforme modelo de cada 

solução, (BOTÃO DE ALERTA, CÂMERAS FIXAS, CÂMERAS MÓVEIS, 

PORTAIS PARA LEITURA DE PLACAS), são de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEORI e já estão compradas e 

armazenadas sendo responsabilidade da CONTRATA a instalação e 

manutenção das localidades, sendo responsabilidade da CONTRATANTE a 

definição da localização da instalação. 

 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

 

Reposta: A instalação dos novos pontos é de responsabilidade da Prefeitura, a 

contratada deverá ser responsável apenas por ativação de link no local, 

manutenção e gerência do link. 

 

 

 

Toda a infraestrutura (elétrica, civil, shelter etc.) será fornecida pela 

CONTRATANTE, sendo responsabilidade da CONTRATA a instalação e 

manutenção das localidades. 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 
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Resposta: A CONTRATADA será responsável apenas pela instalação dos 

pontos remanejados conforme solicitação da CONTRATANTE e conforme o TR, 

podem chegar a até 50 (cinquenta) pontos.  

 

 

 

Precisamos do envio de fotos da instalação atual de 01 (um) modelo de cada 

tipo localidade: 

BOTÃO DE 

ALERTA 

CÂMERAS FIXAS 

CÂMERAS 

MÓVEIS 

PORTAIS PARA LEITURA DE PLACAS 

 

 

Resposta: Esse tipo de esclarecimento é sanado na visita técnica e até cinco 

dias antes do Edital pode ser disponibilizado as empresas.  
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Item 4.2 

 

4.2 Ponto Base (PB): Locais de Interesse para o compartilhamento de 

grande volume de dados em tráfego bidirecional, entre estes e o Ponto 

Concentrador. São definidos como 18 (dezoito) pontos. 

Pergunta: 
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Entendemos que o prazo de implantação dos pontos base é de 180 

dias. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Resposta: Está correto o entendimento. 
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Item 4.3.1 

 

4.3.1 Os pontos médios a serem definidos pela PMN poderão estar fora dos 

limites geográficos do município de Niterói, desde que plenamente 

fundamentados e justificados os motivos técnicos e operacionais. A instalação 

e manutenção de cada Ponto Médio serão cobradas a partir da efetivação de 

sua operação, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias corridos após 

a solicitação da PMN. 

Pergunta: 

Entendemos que para ampliar a competitividade e participação no certame e 

proporcionar um preço mais vantajoso para essa administração, faz-se 

necessário o aumento do prazo de instalação especificado no edital de forma 

a garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo 

com os níveis de qualidade exigidos. 

Esclarecemos que este serviço abrange a instalação de equipamentos, bem 

como o transporte de matérias e obtenção de licença junto aos órgãos 

competentes para a realização desta construção para os circuitos. Solicitamos 

que seja alterado o prazo máximo de 120 dias possibilitando uma melhor 

qualidade na prestação dos serviços e o correto cumprimento dos prazos. 

Salientando que a efetiva ativação poderá eventualmente ocorrer antes deste 

prazo. Nossa solicitação será atendida? 

 

Resposta: O prazo poderá ser estendido por mais 30 (trinta) dias, totalizando 

o prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
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Item 4.4 

4.4 Pontos Remotos (PR) - Locais de Interesse para o município, com a 

finalidade de conexão de equipamentos de monitoramento. 

 

Pergunta: 

Entendemos que o prazo de implantação dos pontos remotos é de 180 dias. 

Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

 

Resposta: Está correto o entendimento.  
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Item 4.4.3.1 

 

4.4.3.1 BOTÕES DE ALERTA: Equipamento destinado a enviar alertas em 

tempo real e imagens das câmeras SAMSUNG SND-6011R, ou similar, ao 

servidor de gerenciamento de imagens instalado no Ponto Concentrador. Os 

botões de alerta encontram-se instalados em Escolas, Hospitais, Cabines de 

Segurança, Terminais Rodoviários e Hidroviários e outros pontos de grande 

circulação de pessoas dentro do município de Niterói, estes equipamentos 

deverão ser atendidos por um ponto de rede em CAT5E ou CAT6E, sendo que 

toda a infraestrutura elétrica e lógica destinada à rede de conexão deve ser 

independente e protegida por racks com chaves seguindo os padrões das 

normas brasileiras de instalação de redes e de infraestrutura elétrica (NBR 

14565:2019, NBR 16415:2015 e NBR5410:2004). São definidos como 55 
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(cinquenta e cinco) pontos. 

 

Pergunta: 

Favor informar o tamanho do rack? 

 

Resposta:  O tamanho do Rack poderá ser definido pela própria 

CONTRATADA, tendo como parâmetro o tamanho e quantidade de 

dispositivos de conectividade que a mesma irá instalar. 

 

 

 

4.4.3.1 BOTÕES DE ALERTA: Equipamento destinado a enviar alertas em 

tempo real e imagens das câmeras SAMSUNG SND-6011R, ou similar, ao 

servidor de gerenciamento de imagens instalado no Ponto Concentrador. 

Os botões de alerta encontram-se instalados em Escolas, Hospitais, 

Cabines de Segurança, Terminais Rodoviários e Hidroviários e outros 

pontos de grande circulação de pessoas dentro do município de Niterói, 

estes equipamentos deverão ser atendidos por um ponto de rede em 

CAT5E ou CAT6E, sendo que toda a infraestrutura elétrica e lógica 

destinada à rede de conexão deve ser independente e protegida por racks 

com chaves seguindo os padrões das normas brasileiras de instalação de 

redes e de infraestrutura elétrica (NBR 14565:2019, NBR 16415:2015 e 

NBR5410:2004). São definidos como 55 (cinquenta e cinco) pontos. 

Os demais pontos que serão instalados na expansão, a CONTRATADA será 

responsável por prover: 25 (vinte e cinco) Mini Racks com chaves, instalação 

elétrica, lógica e estrutura para pleno funcionamento dos dispositivos. 

4.4.3.1.1 Os botões de alerta contam com acionadores conectados ao 

Sistema de videomonitoramento existente, para emissão de alertas quando 

pressionados, com as seguintes características: CP-32G | ASSA ABLOY | 

Acionador de emergência rearmável com capa proteção e chave na cor 
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verde 

- Acionado de emergência rearmável com capa de proteção na cor verde é 

um dispositivo tipo “Call Point” resetável, com dois contatos, NA e NF. Sua 

principal função é cortar a alimentação de dispositivos elétricos diversos 

(como eletroímãs, etc.) em caso de emergência. Possui mecanismo de 

rearme de última geração, diferente de sistemas com placa de acrílico 

deformável, sendo a evolução  dos sistemas  de quebra de  vidro. Equipado 

com capa acrílica de proteção, para prevenir acionamento acidental, e com 

indicador de status “em alarme” / “armado”. 

TIPO SITUAÇÃO 
QUANTIDA

D E 

TOTA 

L 

BOTÃO DE 

ALERTA 

INSTALADO 55 
 

 

80 BOTÃO DE 

ALERTA 

NÃO INSTALADO SEM 

ENDEREÇO 

25 

BOTÃO DE 

ALERTA 

NÃO INSTALADO COM 

ENDEREÇO 

0 

 

O nosso entendimento é o de que, para as 25 (vinte e cinco) localidades a 

serem instaladas, as câmeras e botões de alerta já estão comprados e 

armazenados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, sendo 

responsabilidade da CONTRATADA a instalação e manutenção das 

localidades, aguardando a definição da localização da instalação por parte da 

CONTRATANTE. 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto o entendimento. 
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Item 4.4.3.2 

4.4.3.2 CÂMERAS FIXAS: Equipamento de vídeo monitoramento 

destinado a enviar imagens de uma câmera HIKVISION DS-DCD4232FWD4, 

ou similar, em tempo real para o servidor de gerenciamento de imagens 

instalado no 

Ponto Concentrador. As câmeras fixas possuem, cada, uma caixa hermética 

instalada na mesma estrutura de fixação com dimensões aproximadas de 

500x400x200mm, que poderão ser utilizadas para acomodar os 

equipamentos da CONTRATADA desde que não interfiram nos equipamentos 

já alocados. Estes equipamentos deverão ser atendidos por um ponto de rede 

em CAT5E ou CAT6E. São definidos como 251 (duzentos e cinquenta e um) 

pontos. 

 

TIPO SITUAÇÃO QUANTIDADE TOTAL 

CÂMERA FIXA INSTALADO 251 
 

 

383 
CÂMERA FIXA NÃO INSTALADO SEM ENDEREÇO 102 

CÂMERA FIXA NÃO INSTALADO COM ENDEREÇO 30 

 

O nosso entendimento é o de que, para as 132 (cento e trinta e dois) 

localidades a serem instalados, as câmeras já estão compradas e 

armazenadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, sendo 

responsabilidade da CONTRATADA a instalação e manutenção das 

localidades, aguardando a definição da localização da instalação por parte da 

CONTRATANTE. 

Pergunta: O entendimento está correto? 
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Reposta: A instalação dos novos pontos é de responsabilidade da Prefeitura, a 

contratada deverá ser responsável apenas por ativação de link no local, 

manutenção e gerência do link. 

 

 

Toda a infraestrutura (elétrica, civil, shelter etc.) será fornecida pela 

CONTRATANTE, sendo responsabilidade da CONTRATA a instalação e 

manutenção das localidades. 

Pergunta: O entendimento está correto? 

 

 

Resposta:  Não está correto. A vencedora deverá prover conectividade para 

esses pontos através de rede MPLS, e o que mais necessário for para pleno 

funcionamento do dispositivo de rede (switch e roteadores) da operadora. No 

local já se encontra instalado o shelter, câmera e energia elétrica. 

 

 

 

Item 4.4.3.4 

Página 80 

CÂMERAS MÓVEIS: Equipamento de vídeo monitoramento destinado a 

enviar imagens de uma câmera XTS SD20XDN3MP-WP em tempo real para 

o 

servidor de gerenciamento de imagens instalado no Ponto Concentrador. As 

câmeras móveis possuem, cada uma, uma caixa hermética instalada na 

mesma estrutura da fixação de dimensões aproximadas de 500x400x200mm 

que poderão ser utilizadas para acomodar os equipamentos da 

CONTRATADA desde que não interfiram nos equipamentos já alocados. 

Estes equipamentos deverão ser atendidos por um ponto de rede em CAT5E 
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ou CAT6E. São definidos como 95 (noventa e um) pontos. 

TIPO SITUAÇÃO 
QUANTIDAD 

E 

TOTA 

L 

CÂMERA 

MOVEL 

INSTALADO 95 
 

 

187 CÂMERA 

MOVEL 

NÃO INSTALADO SEM 

ENDEREÇO 

84 

CÂMERA 

MOVEL 

NÃO INSTALADO COM 

ENDEREÇO 

8 

 

O nosso entendimento é o de que, para as 92 (noventa e dois) localidades a 

serem instalados, as câmeras já estão compradas e armazenadas pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, sendo responsabilidade d

a CONTRATADA a instalação e manutenção das localidades, aguardando a 

definição da localização da instalação por parte da CONTRATANTE. 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

 

Reposta: A instalação dos novos pontos é de Responsabilidade da Prefeitura, a 

contratada deverá ser responsável apenas por ativação de link no local, 

manutenção e gerência do link. 

 

 

Toda a infraestrutura (elétrica, civil, shelter etc.) será fornecida pela 

CONTRATANTE, sendo responsabilidade da CONTRATADA a instalação e 

manutenção das localidades. 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 
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Resposta:  Não está correto. A vencedora deverá prover conectividade para 

esses pontos através de rede MPLS, e o que mais necessário for para pleno 

funcionamento do dispositivo de rede (switch e roteadores) da operadora. No 

local já se encontra instalado o shelter, câmera e energia elétrica. 
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4.5 PONTO MÓVEL (PM): Ponto a ser instalado em veículo próprio a ser 

apresentado pela PMN, para vídeo monitoramento, sendo em número de 

01 

(um) ponto a ser demandado em regime transitório. Este ponto será solicitado 

conforme demanda em grandes eventos da cidade em pontos pré-definidos. 

4.5.1 O ponto móvel deverá permitir o tráfego bidirecional entre o ponto 

móvel e o ponto concentrador em taxa de transmissão garantida de no 

mínimo 50 Mbps de download e 50 Mbps de upload. 

4.5.2 O ponto móvel deverá conectar o veículo de monitoramento ao Ponto 

Concentrador, podendo utilizar para esta conexão em face das 

características e viabilidade técnica do local, quando disponível, qualquer 

ponto remoto, base ou médio que estiver próximo ao local de instalação do 

veículo. 

4.5.3 A instalação do Ponto Móvel deverá ser solicitada pela PMN com no 

mínimo 72 horas de antecedência ao evento. Sendo que o Ponto deve ficar 

ativo somente no período solicitado pela PMN e será conectado no roteador 

instalado no rack do ônibus. 

 

Pergunta: 

 

Entendemos que para ampliar a competitividade e participação no certame e 
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proporcionar um preço mais vantajoso para essa administração, faz-se 

necessário o aumento do prazo de instalação especificado no edital de forma 

a garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo 

com os níveis de qualidade exigidos. 

Esclarecemos que este serviço abrange a instalação de equipamentos, bem 

como o transporte de matérias e obtenção de licença junto aos órgãos 

competentes para a realização desta construção para os circuitos. Solicitamos 

que seja alterado o prazo para 7 dias possibilitando uma melhor qualidade na 

prestação dos serviços e o correto cumprimento dos prazos. Salientando que 

a efetiva ativação poderá eventualmente ocorrer antes deste prazo. Nossa 

solicitação será atendida? 

 

Resposta:  Não será atendido, pois previamente foram fornecidos os 

endereços dos pontos remotos e sua ativação é de acordo com a agenda de 

eventos da Prefeitura de Niterói. 

 

 

4.5.4 O ponto remoto conta com um veículo que pode ser alocado em 

8(oito) endereços pré-definidos dentro da Cidade, o esse ponto deverá ficar 

ativo apenas no período solicitado pela PMN, ou seja, do inicio ao término 

do evento. 

O nosso entendimento é o de que, para a 01 (uma) localidade a ser instalada, 

a câmera já está comprada e armazenada pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NITEROI, sendo responsabilidade da CONTRATA a instalação e 

manutenção 

da localidade, aguardando a definição da localização da instalação por parte 

da CONTRATANTE. 

 

Pergunta: 



 
Secretaria Municipal de Ordem Pública 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
  
O entendimento está correto? 

 

Resposta:  Correto o entendimento, a CONTRATADA deverá apenas prover 

Conectividade. 

 

 

Toda a infraestrutura (elétrica, civil, shelter etc.) será fornecida pela 

CONTRATANTE, sendo responsabilidade da CONTRATA a instalação e 

manutenção da localidade. 

 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

 

Resposta:   Não está correto. A vencedora deverá prover conectividade para 

esse ponto através de rede MPLS, e o que mais necessário for para pleno 

funcionamento do dispositivo de rede (switch e roteadores) da operadora. No 

local já se encontra instalado o shelter, câmera e energia elétrica. 

 

 

Item 4.5.3 

 

4.5.3 A instalação do Ponto Móvel deverá ser solicitada pela PMN com no 

mínimo 72 horas de antecedência ao evento. Sendo que o Ponto deve ficar 

ativo somente no período solicitado pela PMN e será conectado no roteador 

instalado no rack do ônibus. 

Pergunta: 

Entendemos que para ampliar a competitividade e participação no certame e 

proporcionar um preço mais vantajoso para essa administração, faz-se 

necessário o aumento do prazo de instalação especificado no edital de forma 
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a garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo 

com os níveis de qualidade exigidos. 

Esclarecemos que este serviço abrange a instalação de equipamentos, bem 

como o transporte de matérias e obtenção de licença junto aos órgãos 

competentes para a realização desta construção para os circuitos. 

 

Solicitamos que seja alterado o prazo para 7 dias possibilitando uma melhor 

qualidade na prestação dos serviços e o correto cumprimento dos prazos. 

Salientando que a efetiva ativação poderá eventualmente ocorrer antes deste 

prazo. Nossa solicitação será atendida? 
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Item 4.5.4 

 

4.5.4 O ponto remoto conta com um veículo que pode ser alocado em 8(oito) 

endereços pré-definidos dentro da Cidade, o esse ponto deverá ficar ativo 

apenas no período solicitado pela PMN, ou seja, do início ao término do 

evento. 

Pergunta: 

Temos os endereços? 

 

 

Resposta: Os endereços foram enviados por e-mail conforme acordado na 

visita técnica.
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Item 4.6 

4.6 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO/FIBRA RANGE 

DE IP - /29: Serão 8 links dedicados (IPS), divididos em 04 de 50 Mbps e 04 

de 100 Mbps, para maior garantia e estabilidade em termos de conexão à 

web, além de disponibilidade ininterrupta 24 horas por dia, sete dias por 

semana. As disponibilidades da velocidade dos links poderão variar para 

maior velocidade de acordo com a disponibilidade da operadora. 

Pergunta: 

Entendemos que o prazo de implantação dos links dedicados é de 180 dias. 

Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Sim, está correto. 
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Item 4.7 

4.7 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DINÂMICO/FIBRA: Serão 

12 links dinâmicos de Internet divididos em 04 links de 50 Mbps, 06 links de 

200 Mbps e 02 links de 400 Mbps para acesso da secretaria, fazer 

downloads, enviar e receber dados, arquivos e imagens. As disponibilidades 

da velocidade dos links poderão variar para maior velocidade de acordo com 

a disponibilidade da operadora. 

Pergunta: 

Entendemos que o prazo de implantação dos links dedicados é de 180 dias. 

Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Sim, está correto. 
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Item 4.8 

4.8 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE

 VIDEO MONITORAMENTO: 

Atualmente o CISP opera com o software VMS de videomonitoramento 

(Verint), que permite a visualização de todos os dispositivos instalados em 

toda área geográfica do município de Niterói-RJ. A manutenção do sistema 

consiste em mantê-lo em condições plenamente operáveis, ou seja, com 

acesso ágil e dinâmico a todos dispositivos e suas respectivas 

funcionalidades. 

O nosso entendimento é o de que se limita a manutenção do sistema VMS de 

videomonitoramento (VERINT), atualização de versão, aplicação de paths, 

não é escopo a contratação de recursos humanos para a operação do 

sistema, sendo a CONTRATADA a responsável pela operação dele.



 

 

Pergunta: 

O entendimento está correto? 

 

Resposta: Sim, está correto. 

 

4.8.1 A CONTRATADA deverá possuir as certificações necessárias para 

operacionalização do Sistema VMS que o CISP/PMN possui. Atualmente o 

CISP/PMN utiliza o sistema Verint, que já está em operação há 7 (sete) anos 

e sua manutenção é fundamental para o pleno funcionamento deste Centro 

Integrado. 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATADA deverá possuir pelo 

menos 01 (uma) pessoa certificada na solução para suportar o time de 

operação da CONTRATADA. 

 

Pergunta: 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Não está correto, o T.R. menciona  2(dois) técnicos, porém pode ser 

aceito 1 (um) técnico.  

 

4.9 A CONTRATADA responsável pela manutenção (preventiva/corretiva) 

deverá, por padrão, dispor de ferramentas que permitam o acesso remoto 

(com sistema criptográfico - seguro – para salvaguardar todo o tráfego de 

informações durante a comunicação remota), mediante autorização da 

CONTRATANTE. 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATANTE disponibilizará pelo 

menos 01 (um) cliente da solução de segurança atualmente instalado para 

acesso remoto e seguro da CONTRATADA, não sendo necessário um circuito 

de dados, exclusivo para tal acesso. 

 

Pergunta: O nosso entendimento está correto? 



 

 

 

Resposta: Está correto. 

 

 

 

4.9.1 Em casos específicos, que o acesso remoto referido no item 4.9 não 

for viável para a solução do problema/manutenção, a CONTRATADA 

deverá disponibilizar um operador IN LOCO. 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATADA, para os casos que sejam 

necessários, disponibilizará pelo menos 01 (um) técnico IN LOCO, para a 

manutenção do sistema VMS (VERINT), sendo a CONTRATANTE a 

responsável pela operação do sistema VMS (VERINT). 

 

Pergunta: 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 
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4.10 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES E STORAGE: o CISP conta com 

servidores e storages modelo Dell para manter o funcionamento de toda 

tecnologia existente, contando com os seguintes modelos e quantidades: 

Descrição dos equipamentos Local Quantidade 

Servidor Dell Power Edge R450 CPD 09 

Servidor Dell Power Edge R530 CPD 01 

Servidor Dell Power Edge R630 CPD 06 

Storage Equalogic PS4210 CPD 01 



 

 

Storage Equalogic PS6510 CPD 01 

 

4.10.1 A manutenção dos servidores visa primordialmente manter a 

disponibilidade dos serviços. As manutenções preventivas são 

indispensáveis para mitigar riscos de eventuais interrupções do sistema. As 

citadas manutenções (preventivas), devem, impreterivelmente, ocorrer a 

cada 03 (três) meses para que os servidores e storages continuem 

fornecendo seu desempenho ideal às condições de operacionalidade do 

CISP. Ressalta-se que a CONTRATADA não terá responsabilidade na troca 

de peças e componentes. 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATANTE disponibilizará pelo 

menos 01 (um) cliente da solução de segurança atualmente instalado para 

acesso remoto e seguro da CONTRATADA, não sendo necessário um circuito 

de dados, exclusivo para tal acesso. 

Pergunta: 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 

 

Item 4.10.1 

4.10.1  A manutenção dos servidores visa  primordialmente 

 manter a disponibilidade dos serviços. As manutenções preventivas 

são indispensáveis 

para mitigar riscos de  eventuais interrupções do sistema. As

 citadas manutenções (preventivas), devem, impreterivelmente, 

ocorrer a cada 03 (três) meses para que os servidores e 

 storages continuem fornecendo seu desempenho ideal às 

condições de operacionalidade do CISP. Ressalta-se que a CONTRATADA 

não terá responsabilidade na troca de peças e componentes. Pergunta: 

Caso seja necessário realizar troca de peças e componentes, como será 

tratado? 

 



 

 

Resposta: A Prefeitura deverá fornecer. Nesse caso não é de 

responsabilidade da CONTRATADA. 
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Item 4.11 

4.11 MANUTENÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO: Consiste na 

manutenção preventiva e corretiva dos 13 (treze) desktops, do videowall e 

periféricos, ressaltando que a CONTRATADA não terá responsabilidade na 

troca de peças e componentes. 

Pergunta: 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATANTE disponibilizará pelo 

menos 01 (um) client da solução de segurança atualmente instalado para 

acesso remoto e seguro da CONTRATADA, não sendo necessário um circuito 

de dados, exclusivo para tal acesso. 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 

 

 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATADA, para os casos que sejam 

necessários, disponibilizará pelo menos 01 (um) técnico IN LOCO, para a 

manutenção dos desktops da sala de videomonitoramento indicados na tabela 

do item 4.11.1, sendo responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilidade 

das peças e trocas. 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 

 

 

Caso seja necessário realizar troca de peças e componentes, como será 

tratado? 

 

Resposta: Ficará a cargo da prefeitura a compra de peças de substituição dos 

desktops da sala de videomonitoramento 
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Item 4.12.2 

4.12.2 As manutenções dos switches, roteadores e firewall deverão ser 

preventivas e corretivas, sendo que as preventivas devem ocorrer 

impreterivelmente a cada 03 (Três) meses, visando minimizar riscos de 

eventuais panes de software e de hardware. Ressalta-se que TODAS 

CONFIGURAÇÕES dos switches, roteadores e firewall serão de 

responsabilidade da CONTRATADA e a mesma não terá responsabilidade na 

troca de peças e componentes. 

Pergunta: 

Entendemos que a permissão de acesso do tipo escrita poderá ocasionar 

falhas que não poderão ser imputadas a contratada. Salientamos que tão 

logo seja repassado o template de configuração será aplicado pela 

Contratada, evitando assim o conflito de responsabilidade e ainda sendo 

realizado double- check. Deste modo sugerimos a supressão do item. Nossa 

solicitação será atendida? 

 

Resposta: O fornecimento das permissões do tipo escrita dos switches e 

roteadores só serão aplicadas nos equipamentos pertencentes ao CISP/PMN 

e devem ter o acesso total e irrestrito.  

 

 

 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATANTE disponibilizará pelo  

menos 01 (um) client da solução de segurança atualmente instalado para 

acesso remoto e seguro da CONTRATADA, não sendo necessário um circuito 

de dados, exclusivo para tal acesso. 

 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 



 

 

 

 

O nosso entendimento é o de que a CONTRATADA, para os casos que sejam 

necessários, disponibilizará pelo menos 01 (um) técnico IN LOCO, para a 

manutenção dos switches e firewall indicados na tabela do item 4.12, sendo 

responsabilidade da CONTATRANTE a disponibilidade das peças e trocas. 

 

 

O nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Está correto. 

 

 

Item 4.13 SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS: 

 

A CONTRATADA deverá fornecer eventual substituição de câmeras, quando 

não mais couber reparo, até a quantidade correspondente a 2% (dois por 

cento) de acordo com o número total de dispositivos vinculados ao PR, – 

Pontos Remotos (Câmeras fixas, câmeras móveis, botões de alerta), ou seja, 

2% em relação aos 650 pontos, estas deverão ser substituídas por modelos 

idênticos ou em caso de falta por modelo similar e/ou superior, mesmo nos 

casos de vandalismo, furto/roubo, descargas atmosféricas, incêndio, 

acidentes e/ou uso/manutenção de forma indevida, obedecendo o prazo 

máximo de 30 (trinta dias). 

O nosso entendimento sobre o quantitativo de sobressalente que a 

CONTRATADA deverá fornecer para eventual substituição é apresentada na 

coluna 2% da tabela abaixo: 

Pergunta: 

O nosso entendimento está correto? 

 

TIPO 
QUANTIDA

DE 

A 

INSTALA

DOS 

TOT

AL 

2% 



 

 

INSTALAR 

BOTÃO DE 

ALERTA 

2

5 

55 80 2 

CÂMERAS FIXAS 13

2 

25

1 

38

3 

8 

CÂMERAS 

MÓVEIS 

9

2 

95 187 4 

PORTAIS PARA LEITURA 

DE PLACAS 

10 10 20 1 

Total 25

9 

41

1 

67

0 

15 

 

 

Resposta: Está correto. 

 

 

Como é de conhecimento do mercado a dificuldade de entrega de novos 

equipamentos, devido a falta de componentes para fabricação, em caso de 

necessidade de troca por novos modelos, solicitamos a alteração de entrega 

de para 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Esse prazo será atendido? 

 

Resposta: O prazo poderá ser estendido por mais 30 (trinta) dias, totalizando o 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
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Item 4.14.1 

4.14.1 A CONTRATADA terá responsabilidade de eventual substituição por 

problema técnico/avaria das baterias dos nobreaks dos sheltes (Caixa 

hermética) conectados nas câmeras fixas e móveis. 

Pergunta: 



 

 

Entendemos que a substituição está limitada até a quantidade correspondente 

a 2%. Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Não está correto. Devem ser trocadas todas baterias do nobreak 

que apresentarem defeitos, conforme item 4.14.1. 

 

 

Página 89 

Item 4.22 

4.22 A CONTRATADA deverá providenciar a documentação ("as built") 

contendo todas as informações referentes à implantação da infraestrutura dos 

EQUIPAMENTOS OUTDOOR - CISP, sua interconexão física (elétrica e rede 

lógica), configuração lógica (endereçamento IP, VLANs, roteamentos) e 

demais informações necessárias à documentação desta tarefa, para cada local 

onde tenha sido instalada, em mídia digital e impressa. 

Pergunta: 

Entendemos que a entrega em mídia digital atende o requisito. Estamos 

corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Está correto. 

 

 

 

Página 91 

Item 4.28 

4.28 O prazo máximo para conclusão de eventuais reparos e substituições de 

todo e qualquer equipamento que apresenta desempenho inadequado na 

infraestrutura dos EQUIPAMENTOS OUTDOOR - CISP obedecerá à tabela 

abaixo, contado a partir do envio formal da requisição: 

Reparo com retirada do equipamento ou substituição de equipamento - 24 horas 

 

Pergunta: 

O item 4.28 define a recuperação com troca de equipamento com o prazo de 



 

 

24h. O item 4.13 define a troca em 30 dias. Qual o prazo que devemos 

considerar? 

 

Resposta: As 24 horas que se refere o item 4.28 é para a equipe de 

manutenção atuar no dispositivo e apresentar o diagnóstico ou solução. Em 

caso de substituição de câmera deve ser considerado o prazo de 30 dias do 

item 4.13. 
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Item 5.1.3 

5.1.3 Na assinatura do contrato, a vencedora do certame comprovará em até 

3 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão, a existência de 02 (dois) 

funcionários com Certificação no software utilizado pelo CISP, que 

atualmente são Verint Situational Awareness Platform 7.5 Core e Verint 

Nextiva VMS 7.5 Core, ou versões posteriores. A comprovação se dará 

anexando os certificados emitidos pela fabricante. Na hipótese de mudança 

de software utilizado pelo CISP, após comunicação formal, a 

CONTRATADA, deverá apresentar no prazo de 120 (cento e vinte dias), as 

devidas certificações. 

 

 

Pergunta: 

Entendemos que essa certificação por ser muito específica, favorece o 

provedor atual. Reduzindo a competitividade do certame. Sendo assim, 

solicitamos ampliar o prazo para 120 (cento e vinte dias) após contrato 

assinado. 

Sendo assim, nossa solicitação será atendida? 

 

Resposta: Conforme Item 5.1.3  o certificado deve ser apresentado no prazo de 

3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão, porém será aceito no mesmo 

prazo o comprovante de inscrição no referido curso de certificação. 
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Item 8.1 

 

Fornecer, Instalar, configurar e manter links de rádio para interconexão e 

transmissão de dados, shelters, racks dedicados para equipamentos, 

suportes, postes, sistemas completos de proteção contra descargas 

atmosféricas, serviços de alimentação elétrica, dispositivos de contingência 

e demais materiais e serviços necessários para o provimento de 

conectividade de rede para pontos remotos, nos casos em que não houver 

viabilidade para rede MPLS, e para conectá-los a pontos de presença 

(pontos de repetição) da infraestrutura da rede disponibilizada pela 

CONTRATADA, que devem concentrar a chegada de um ou mais links de 

dados, oriundos dos pontos remotos do SISTEMA DE

 MONITORAMENTOURBANO DO CENTRO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA (CISP). 

 

 

A) As empresas deverão orçar nos seus projetos shelters, racks 

dedicados para equipamentos, suportes, postes, sistemas completos 

de proteção contra descargas atmosféricas, serviços de alimentação 

elétrica para os 650 pontos, ou poderemos utilizar o sistema hoje 

existente? 

 

Resposta: A premissa do projeto é usar rede MPLS, a rede de rádio é 

uma excepcionalidade onde no caso que for instalada a CONTRATADA 

deverá fornecer todos os itens shelters, racks dedicados para 

equipamentos, suportes, postes, sistemas completos de proteção contra 

descargas atmosféricas, serviços de alimentação elétrica. Atualmente o 

Projeto do CISP existem apenas 3 (três) pontos de rádio conforme 

planilha enviada para a operadora. 

 

 



 

 

B) Caso possamos utilizar o shelters atuais. Qual o espaço disponível 

para avaliarmos os equipamentos a serem disponibilizados no 

projeto? 

 

Resposta: A operadora deverá enviar um técnico para avaliar o espaço 

do shelter no prazo estabelecido da visita técnica.  

 

C) Será fornecido energia pela PMN nos pontos de instalação remotos 

650 e nos pontos indoor? 

 

Resposta: Sim, exceto para os pontos de rádio onde a CONTRATADA 

deverá realizar a instalação e a PMN o pagamento da energia. 

 

 

 

Página 108 

Item 8.9.2 

8.9.2 Shelters (caixas) para armazenar adequadamente equipamentos e 

insumos necessários à conectividade dos pontos remotos e pontos de 

presença (ponto de repetição): 

 

Pergunta: 

Não localizamos a quantidade de pontos de presença. Entendemos assim que 

será definido pela contratada. Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Não. O ponto de presença (ponto de repetição) deve ser definido pela 

CONTRATADA. 
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Item 8.9.2.5 

8.9.2.5 Possuir sistema de controle de temperatura comandado por 

termostato, composto por ventiladores para ventilação forçada, em alumínio; 

Pergunta: 



 

 

Os shelters atuais já possuem ventilação forçada? 

 

Resposta: Sim, dois coolers na parte inferior do shelter. 
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Item 8.9.2.6 

8.9.2.6 Possuir calha de tomadas 2P+T com, no mínimo, 03 (três) pontos e 

No- break gerenciado, com entrada de alimentação entre 85 e 265 VAe, e 

tensão de saída de, no mínimo, 24 voe, com baterias seladas, dimensionado 

para garantir a operação de conectividade dos pontos remotos por, no 

mínimo, seis horas sem alimentação de energia (Ae); 

8.9.2.7  

Pergunta: 

Entendemos que a responsabilidade pela gerência é do contratante. Estamos 

corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Não, a CONTRATADA deve verificar todos os nobreaks em 

manutenção periódica, constatando defeito na bateria deve substituí-las. 

 

 

 

Entendemos que o nobreak inteligente só será fornecido para os pontos de 

presença. Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

Resposta: Está correto 
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Item 9.2.2 A Central Master de Monitoramento deve estar conectada a um 

conjunto de pontos de presença (pontos de repetição) da CONTRATADA, 

concentradores de um ou mais links de dados oriundos dos pontos remotos, 

que constituem a planta dos ativos instalados na sua área de responsabilidade 



 

 

de monitoramento. Esta conexão será estabelecida através de um link de 

dados, entre cada ponto de repetição e a Central Master, cuja capacidade de 

transmissão irá variar em função da quantidade de pontos remotos que cada 

ponto de presença concentrador contemplar. 

Temos as seguintes questões: 

 

A) O que é uma central master? 

 

Resposta: Central master é o prédio do CISP. 

 

 

B) Entendemos que haverá dois pontos concentrador duplamente 

abordado, desta forma a central master terá VRF separando grupos 

de câmeras, como é definida esta topologia? 

 

Resposta: A topologia será definida conforme cronograma de instalação 

que será apresentado pela CONTRATANTE por ordem de importância 

de cada ponto por ela definido. 
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Item 9.3.2 

9.3.2 Alimentação elétrica apropriada, regularizada e sistema de contingência 

por "no-breaks" com capacidade de provimento de alimentação suficiente para 

manter a rede em operação ininterrupta por, no mínimo, 6 (seis) horas, no caso 

de interrupções do fornecimento de energia elétrica. 

 

Pergunta: 

 

Entendemos que deverá ser fornecido nobreaks para todos os pontos, menos 

para os pontos de presença, onde serão fornecidos nobreaks inteligentes. 

Estamos corretos em nosso entendimento? 



 

 

 

Resposta: Só serão fornecidos nobreaks inteligentes para os pontos de 

rádio, para os pontos de rede MPLS deverão ser fornecidos apenas baterias 

de nobreaks caso haja necessidade de substituição. 
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Item 9.7.1.2.3 

9.7.1.2.3 Nos locais em que estiverem previstos um switch de nível 3 como 

parte da solução do sistema, o roteador deverá ser conectado diretamente às 

portas desse switch, sendo de sua responsabilidade fornecer todo o insumo 

necessário para essas conexões. 

Pergunta: 

Entendemos que o switch é de responsabilidade do cliente. Estamos corretos 

em nosso entendimento? 

 

Resposta: Não. O switch deve ser fornecido pela CONTRATADA – Estes switch 

estão dentro dos shelter e são responsáveis pela conexão da rede MPLS 

conectando os dispositivos. 
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Item 9.7.1.18.2 

9.7.1.18.2 Disponibilizar, no mínimo, dois níveis de senha de acesso, sendo 

um (com acesso apenas para leitura), utilizado pelo CALLCENTER da 

CONTRATADA. O outro acesso de administrador com permissão total à 

configuração do equipamento e a comandos que alterem seu funcionamento. 

 

Pergunta: 

Entendemos que a permissão de acesso do tipo escrita poderá ocasionar 

falhas que não poderão ser imputadas a contratada. Salientamos que tão logo 

seja repassado o template de configuração será aplicado pela Contratada, 

evitando assim o conflito de responsabilidade e ainda sendo realizado double- 

check. Deste modo sugerimos a supressão do item. Nossa solicitação será 

atendida? 

 



 

 

Resposta:  O fornecimento das permissões do tipo escrita dos switches e 

roteadores só serão aplicadas nos equipamentos pertencentes ao CISP/PMN e 

devem ter o acesso total e irrestrito.  
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Item 9.7.1.16 

A CONTRATADA deverá informar, em sua proposta, o nome do fabricante e os 

modelos dos roteadores que serão utilizados. 

Pergunta: 

 

Entendemos que para uma rede que já operou por diversos anos com 

equipamentos expostos a alta temperatura nos shelters e outras variáveis 

climáticas, que todo equipamento outdoor deverá ser novo não podendo inserir 

na rede equipamentos já utilizados ou fora de linhas, está correto nosso 

entendimento? 

 

Resposta:Todos os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser 

novos, não serão aceitos aparelhos usados. 
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Item 9.17 

9.17 TAXA DE ENTREGA - A CONTRATADA deverá garantir a taxa mínima 

de entrega de para cada ponto, sendo, em caso de descumprimento, aplicadas 

as penalidades da tabela 3 abaixo constando na fatura mensal do mês 

subsequente, a penalidade incorrerá sobre o valor individual de cada ponto 

aferido. 

Pergunta: 

Entendemos Taxa de entrega como disponibilidade. Estamos corretos em 

nosso entendimento? Caso negativo poderia explicar. 

 



 

 

Resposta:  Está correto. 
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Item 9.18.1 

9.18.1 PONTO CONCENTRADOR: 99,73% (equivalente ao máximo de 2 

horas de interrupção máxima em um mês de 30 dias); 

Pergunta: 

O item 9.18.1 informa disponibilidade de 99,73%, porém o item 9.17 informa 

99.9%. Qual devemos considerar? 

 

Resposta:  A TAXA ENTREGA se refere ao percentual de entrega do Link, sendo 

considerado a Tabela 2.  A DISPONIBILIDADE se refere ao tempo que o 

dispositivo fique on line ou offline conforme tabela 3.  
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Item 9.18.2 

9.18.2 PONTO BASE: 99,46% (equivalente ao máximo de 4 horas de 

interrupção máxima em um mês de 30 dias); 

9.18.3  

Pergunta: 

O item 9.18.2 informa disponibilidade de 99,46%, porém o item 9.17 informa 

99.9%. Qual devemos considerar? 

 

A TAXA ENTREGA se refere ao percentual de entrega do Link, sendo 

considerado a Tabela 2.  A DISPONIBILIDADE se refere ao tempo que o 

dispositivo fique on line ou offline conforme tabela 3. 
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Item 9.18.3 

9.18.4 PONTO MÉDIO: 98,92 (equivalente ao máximo de 8 horas de 

interrupção máxima em um mês de 30 dias); 

Pergunta: 

O item 9.18.3 informa disponibilidade de 98,92%, porém o item 9.17 informa 

99.9%. Qual devemos considerar? 

 

A TAXA ENTREGA se refere ao percentual de entrega do Link, sendo 

considerado a Tabela 2.  A DISPONIBILIDADE se refere ao tempo que o 

dispositivo fique on line ou offline conforme tabela 3. 
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Item 9.18.4 

9.18.5 PONTO REMOTO: 98,38% (equivalente ao máximo de 12 horas de 

interrupção máxima em um mês de 30 dias); 

 

Pergunta: 

O item 9.18.4 informa disponibilidade de 98,38%, porém o item 9.17 informa 

99.9%. Qual devemos considerar? 

 

A TAXA ENTREGA se refere ao percentual de entrega do Link, sendo 

considerado a Tabela 2.  A DISPONIBILIDADE se refere ao tempo que o 

dispositivo fique on line ou offline conforme tabela 3. 
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Item 9.19 

LATÊNCIA - A contratada deverá garantir a latência média máxima de 10ms 

entre o ponto concentrador e cada ponto remoto, base, médio ou móvel, e 

sofrerá a penalidade de 5% (cinco por cento) para cada 10ms além da 

latência média máxima na fatura mensal subsequente. 

 

Pergunta: 



 

 

Entendemos que a latência varia conforme a distância do ponto remoto ao 

concentrador. Sendo assim solicitamos o aumento da taxa para 100ms. Nossa 

solicitação será atendida? 

 

Resposta: Não será atendida, deverá ser conforme o edital. 
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Item 10.1 

10.1 Instalar, no Ponto Concentrador, no prazo máximo de 30 dias, nos Pontos 

Base, Médios e nos Pontos Remotos, por sua conta e responsabilidade, os 

bastidores, racks, baterias e todos os dispositivos necessários para a 

instalação dos circuitos e de seus respectivos equipamentos de comunicação, 

incluindo a conectividade até as interfaces dos equipamentos do CISP/PMN, 

sem ônus adicional. 

Pergunta: 

Entendemos que para ampliar a competitividade e participação no certame e 

proporcionar um preço mais vantajoso para essa administração, faz-se 

necessário o aumento do prazo de instalação especificado no edital de forma 

a garantir a perfeita execução dos serviços em prazo exequível e de acordo 

com os níveis de qualidade exigidos. 

Esclarecemos que este serviço abrange a instalação de equipamentos, bem 

como o transporte de matérias e obtenção de licença junto aos órgãos 

competentes para a realização desta construção para os circuitos. Solicitamos 

que seja alterado o prazo para 90 dias possibilitando uma melhor qualidade na 

prestação dos serviços e o correto cumprimento dos prazos. Salientando que 

a efetiva ativação poderá eventualmente ocorrer antes deste prazo. Nossa 

solicitação será atendida? 

 

Resposta: Não será atendida, deverá ser conforme o edital, pois o ponto 

concentrador é a base de toda rede do CISP, que presta serviço de segurança 

pública e não pode ficar offline por um longo período. 
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Item 10.11 

10.11 A empresa arrematante deverá apresentar, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data da notificação pelo Pregoeiro, pelo menos 01 

(um) equipamento idêntico a cada um dos que foram ofertados para a 

solução de transmissão e recepção de dados e imagens elencadas neste 

Termo de Referência, devidamente acompanhados da documentação 

descritiva de cada item apresentado, manuais e justificativa técnica, sendo 

esta obrigação condição para verificação e homologação da solução pela 

CONTRATANTE que, num prazo de 10 (dez) dias úteis, realizará testes de 

conformidade e compatibilidade e emitirá laudo técnico baseado na proposta 

apresentada anteriormente e no material recebido. O material deverá estar 

de acordo com as especificações contidas nos termos do Edital e em seus 

anexos e, consequentemente, plenamente compatível com a solução 

tecnológica existente e aplicada ao SISTEMA DE MONITORAMENTO 

URBANO - CISP existente. A não observância desta obrigação, tanto no que 

se refere ao prazo estabelecido quanto à desconformidade dos 

equipamentos acarretará na desclassificação da empresa de melhor 

proposta. 

 

10.12 Fornecer e utilizar somente peças novas, não podendo fornecer e 

utilizar material de reposição improvisado nem peças usadas ou 

recondicionadas em substituição às especificadas pelos fabricantes dos 

equipamentos, salvo em situações em que seja formalmente comprovada a 

inexistência de peças novas no mercado. 

 

Pergunta: Necessário realizar prova de conceito? 

Não notamos sentido, visto que o material (Câmeras são da PMN) Está 

correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Não será atendida, deverá ser conforme o edital. Esta deverá 

apresentar prova de conceito, demonstrando capacidade técnica e operacional 

de gerir os equipamentos do CISP. 

 



 

 

 

 

III - CONCLUSÃO: 

 

 Conclui-se, a partir de todo exposto, que os argumentos apresentados não 

são suficientes para conduzir a modificação e/ou correção do edital; permitindo 

apenas a concessão para alguns itens; REJEITANDO-SE A IMPUGNAÇÃO 

apresentada pela empresa A CLARO S.A mantendo-se integralmente o edital, 

bem como permanecendo inalterada a sessão pública designada para o dia 

23/09/2022. 

 

 

Niterói, 15 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro dos Santos Rodrigues 

Subinspetor GCMN/CISP – Mat. 1.236.056-9 
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