
 

 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 17/12/2018. 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 023/2018. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CIRCUITO 

FECHADO DE TV (CFTV) POR IP, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 

BAHIA - TCE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM, 

LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos realizados. 

 

PERGUNTA 01 - Com referencia ao ITEM 19.6 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, b) Certificação 

da empresa licitante e de pelo menos um dos seus funcionários efetivos, que comprovem sua 

capacidade técnica para instalação e configuração do software de gerenciamento de sistema 

de vídeo - monitoramento por câmeras de segurança tipo IP HD apresentado em sua proposta, 

por meio de certificação emitida pelo fabricante do software que seja combatível e que tenha 

homologação com as câmeras apresentadas na proposta. A certificação da empresa deverá 

ser comprovada por certificado emitido pelo fabricante do software e estar cadastrada em site 

oficial do fabricante do software onde conste a certificação da licitante interessada; 

Entendemos que para comprovação do item 19.6 de capacidade técnica para instalação será 

necessário à apresentação do certificado oficial do fabricante que a empresa possui de pelo 

menos um técnico certificado pelo fabricante e um documento para o processo acima citado 

que o software de gerenciamento de sistema de vídeo, é compatível com as câmeras a serem 

fornecidas, visto que os fabricantes não trabalham com a lista de empresas certificadas no site. 

Está correto nosso entendimento?  

 

RESPOSTA 01 – Observou-se equívoco de digitação com relação ao item 19.6 do Edital. 

Assim, avisamos que onde se lê: "A certificação da empresa deverá ser comprovada por 

certificado emitido pelo fabricante do software E estar cadastrada em site oficial do fabricante 

do software onde conste a certificação da licitante interessada".; leia-se "A certificação da 

empresa deverá ser comprovada por certificado emitido pelo fabricante do software OU estar 

cadastrada em site oficial do fabricante do software onde conste a certificação da licitante 

interessada". 

 

 

PERGUNTA 02 -  Questionamento referente ao item 8, switch de borda 24 portas POE, item 

4.8.6 onde consta a especificação técnica de distância atingida na alimentação POE, utilizando 

cabo UTP de categoria 5e ou superior. Identificamos que a especificação não se enquadra a 

nenhum padrão regulamentar referente a distância de cabos e distância atingidas com 

alimentação POE. Hoje, os órgãos regulamentares que definem as distancias e padrões de 



 

 

cabeamento, recomendam uma distância de 90 metros para permanent link mais 10 metros de 

cordões de manobra, totalizando 100 metros do canal utilizado.  Ainda ressaltamos, que a 

tecnologia ofertada nos switches de referência são proprietárias e não possui homologação em 

nenhum dos órgãos responsáveis por estas especificações, órgãos estes, que definem os 

padrões que devem ser seguidos pelo mercado. O switch DS-3E1326P-E possui uma 

tecnologia proprietária conhecida como “ePOE” e o switch DH-LR2226-24ET-360 possui uma 

tecnologia proprietária conhecida como “POE cable core”, ou seja, apenas estes fabricantes 

possuem tecnologia que atenda esta especificação, limitando o item a ser atendido apenas por 

Hikvision e Dahua. Entendemos que se ofertarmos um switch que atenda todas as 

especificações técnicas contidas no item 8, mas que não atenda os 200 metros de distância 

solicitados no item 4.8.6, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 02 – O entendimento da empresa não está correto. 

Conforme resposta obtida junto a área técnica responsável pelas especificações do projeto "a 

exigência de switches com mais de 100m de distância é uma necessidade técnica do projeto 

do TCE/TCM, considerando que haverá câmeras instaladas a distâncias superiores aos 100m 

citados". 

 

PERGUNTA 03 - Gostaria de saber se toda a obra civil para passagem de cabos e instalação 

de câmeras e switches para o projeto de CFTV será responsabilidade do TCE. 

RESPOSTA 03 – O entendimento está correto. A responsabilidade é do TCE. 

 

PERGUNTA 04 - Em nosso entendimento, há um equívoco ao se incluir o item 7 Sistema de 

Gestão de Imagens, pois, como o próprio nome diz, trata-se de um “software”. 

Referente a este item 7 - Sistema de Gestão de Imagens, gostaríamos de esclarecer se será 

considerado a legislação em vigor: Será dada a preferência para o software de fabricação 

nacional conforme trata o artigo 3. Inciso I da lei n. 8248 de 1991, artigo 5. Inciso II do decreto 

federal n. 7.174 e parágrafo 2. Incisos II e IV do artigo 3. da lei 8666. 

Ainda referente ao item 7 – Sistema de Gestão de Imagem, no caso deste Tribunal considerar 

que a legislação deve ser observada, será necessário alterar também o item 6: NVR - Sistema 

de gravação de 128 canais IP destinado à retenção e exibição das imagens. 

O motivo disto é que a especificação contida na pg.28 do edital diz: Item 6 - NVR - Sistema de 

gravação de 128 canais IP destinado à retenção e exibição das imagens. (Modelos de 

referência, não-obrigatórios: Dahua NVR724R-256, Hikvision DS-96128NI-I16)  

E no item 3.2.6.1 está determinado: 3.2.6.1 Para os itens de 1 ao 6, os equipamentos ofertados 

devem ser do mesmo fabricante. 

O que ocorre: O NVR especificado funciona apenas com o software proprietário dos fabricantes 

estrangeiros, impedindo a utilização de software nacional. 



 

 

Apesar de no texto conter a expressão "não obrigatório", na verdade há uma vinculação de ser 

obrigatorio o NVR ser do mesmo fabricante das cameras, conforme disposto no item 3.2.6.   E 

isto, de fato, impede a utilização do software nacional.  

Portanto, no caso deste Tribunal decidir que a legislação deve ser observada, a redação do 

item 3.2.6.1 deverá ser: “Para os itens de 1 a 5 ....” que são as câmeras, devem ser de um 

mesmo fabricante. O NVR deverá ser de um fabricante compatível com o software a ser 

adotado.   Isto é, os itens 6 e 7 devem ser compatíveis com o quantitativo de câmeras do 

projeto. 

Também a expressão “NVR”, em nosso entendimento, deveria ser substituída por “NVR ou 

servidor de imagens”.   Motivo: NVR é a abreviação da expressão: “network vídeo recorder”, 

em tradução livre “gravador de vídeo em rede”.   Significa que qualquer servidor, com o 

software adequado, pode gravar vídeo em rede – não há necessidade de um equipamento 

proprietário de um único fabricante da camera oferecida ser designado, impedindo o uso de 

software nacional.   

O Governo do Estado da Bahia, através da SAEB, e também a Secretaria de Segurança 

Pública, já há muitos anos adotam software de monitoramento de imagens nacional.   O 

software de monitoramento de imagens utiliza servidores (computadores) de uso comum, por 

exemplo Dell, HP, IBM e outros, sem necessidade de equipamento proprietário de um único 

fabricante, como o NVR contido na especificação deste edital. 

RESPOSTA 04 – Com relação à preferência software de fabricação nacional, notadamente no 

que se refere ao art. 3º da Lei 8.666/93, informamos que se trata de critério de desempate. 

Demais disso, não é obrigatória a contratação do referido tipo de software. 

Quanto à exigência de que os itens sejam de mesmo fabricante, o opinativo da área técnica 

deste Tribunal de Contas deu-se no seguinte sentido: 

“As especificações técnicas do Termo de Referência foram elaboradas levando em conta os 

requisitos técnicos e a realidade específica do TCE/TCM. 

A exigência de que os itens de 1 a 6 sejam do mesmo fabricante levou em consideração a 

necessidade de compatibilidade presente e futura das câmeras com o NVR - Network Vídeo 

Recorder. O Termo estabelece 5 (cinco) anos de garantia e suporte técnico para a solução e a 

plena integração deverá ser mantida mesmo após o final do contrato a ser estabelecido. 

A exigência de fornecimento de NVR - Network Vídeo Recorder, e não de um servidor de uso 

comum, levou em consideração que a rede CFTV será isolada da rede corporativa e um 

equipamento de uso específico é o mais adequado para esse contexto.” 

 

 

PERGUNTA 05 - No ANEXO II - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT), página 37, no item 2 - Ao 

apresentar a proposta, a Licitante assumirá compromisso de integral responsabilidade pelo 

funcionamento das instalações dentro das condições das especificações deste Edital e de 

acordo com o estabelecido pela norma NBR-16401. 

A NBR-16401 refere-se a instalação de ar condicionado.  Pergunta-se: a qual parte dessa 

norma refere-se este Edital?  



 

 

RESPOSTA 05 – Quanto à NBR-16401, vê-se que se tratou de um equívoco e a mesma não 

se aplica à instalação in casu. Entretanto, a exigência de assunção do referido compromisso é 

adequada, de modo que o item em questão deve ser lido da seguinte forma: "Ao apresentar a 

proposta, a Licitante assumirá compromisso de integral responsabilidade pelo funcionamento 

das instalações dentro das condições das especificações deste Edital". 

 

Este é o meu entendimento. 

Salvador, 17 de Dezembro de 2018. 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


