
 
 
 
 
 
 

Assunto: Questionamentos efetuados por empresas interessadas e 

respectivas respostas 

 

1- Estamos entendendo que a disponibilização de energia nos pontos de 

monitoramento se dará apenas por energia solar, provenientes dos 

painéis solares que fazem parte do escopo de contratação. Favor 

confirmar se nosso entendimento está correto.  

Resposta: Sim, todo fornecimento de energia será pelos Painéis Solares 

Fotovoltaicos e periféricos descrito no termo. 

 

2- Estamos entendendo que nos postes curvos de 12 metros serão 

instaladas as câmeras, caixas de equipamento, painéis solares e demais 

equipamentos necessários para o funcionamento do ponto de 

monitoramento. Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

Resposta: Sim, nos postes serão instaladas as câmeras, painéis, e seus 

componentes para o funcionamento 

 

3- Estamos entendendo que o edital tendo como objeto o fornecimento 

de materiais instalados, deixando em pleno funcionamento pela 

empresa vencedora. Para essa instalação são necessários complexos 

estudos de engenharia, seja para os painéis solares, onde precisaremos 

calcular a autonomia das baterias, a potência dos painéis, a carga dos 

equipamentos e outros fatores. Para o funcionamento do sistema de 

videomonitoramento, precisaremos dos cálculos de banda e 

processamento da rede IP das câmeras e ainda precisaremos dos 

cálculos de esforços para os postes, considerando a área velica dos 

painéis solares e demais equipamentos, sendo claro, mesmo antes 

desses cálculos, que um poste de 12 metros com diâmetro de 60,3 

milímetros não suportará tal carga. Posto isso, fica claro a necessidade 

dos serviços de engenharia que o edital omite. Desta forma, faz 

necessário a revisão do edital, explicitando a porção dos serviços, a 

necessidade da apresentação de qualificação técnica por meio de 

atestados de capacidade técnica e que os mesmos sejam registrados na 

entidade competente (CREA). 

 



 
 
 
 
 
 

Resposta: seguindo as especificações do Item 4.1 e sub item 19 do termo 

diz: cada ponto deverá possuir baterias estacionária com capacidade de 

armazenamento para o funcionamento das câmeras e seus componentes, 

de no mínimo 48 horas, caso os painéis não recebam condições climáticas 

adequadas para o fornecimento de energia 

No item 9.1. Recomenda-se que as licitantes realizem previamente visita 

técnica aos locais de instalação dos equipamentos necessários ao 

cumprimento do objeto licitado, visando as necessidades de infraestrutura 

e os custos envolvidos. Tal vistoria não é obrigatória. Todavia, fica 

definido, de antemão, que a CONTRATADA se responsabilizará pela 

execução de todos os itens previstos neste instrumento convocatório. 

 

4- Estamos entendendo que para os postes de 12 metros com diâmetro 

de 60mm, existe um responsável técnico da CONTRATANTE que 

dimensionou e se responsabilizará por eventuais erros de 

dimensionamento e que a remuneração pelo fornecimento dos mesmos 

não será comprometida. Favor confirmar se nosso entendimento está 

correto. 

Resposta: Seguindo o item 4 sub item 17 diz: Formato telecônico com 12 

metros de altura (sendo 9 metros livres) e 6 polegadas, com um braço de 

um metro e meio de comprimento, conforme imagem abaixo*, com 

pintura externa. 

 

5- Sobre os painéis solares, favor informar qual deverá ser a autonomia 

sem insolação e para qual carga. 

Resposta: seguindo as especificações do Item 4.1 e sub item 19 do termo 

diz: cada ponto deverá possuir baterias estacionária com capacidade de 

armazenamento para o funcionamento das câmeras e seus componentes, 

de no mínimo 48 horas, caso os painéis não recebam condições climáticas 

adequadas para o fornecimento de energia 

 

6- Estamos entendendo que já existe uma central de monitoramento e 

que a CONTRATANTE disponibilizará o espaço físico, assim como toda 

infraestrutura necessária para o perfeito funcionamento da mesma. 



 
 
 
 
 
 

(Espaço físico, infraestrutura de rede e elétrica, mobiliário, climatização 

e etc.) Favor confirmar se nosso entendimento está correto.  

Resposta: Não existe uma central de monitoramento, os aparelhos 

solicitados no termo, deverá ser instalado em um espaço físico localizado 

no Destacamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sito à avenida 

Maciel, nº 549 em Igarapava – SP 

 

7- O item 19 da tabela de equipamentos especifica o Rack Outdoor. 

Estamos entendendo que nesse rack deverá abrigar todos os 

equipamentos referentes ao videomonitoramento, além do controlador 

de carga e das baterias dos painéis solares e que as dimensões do 

mesmo já foram calculadas pela CONTRATANTE e que haverá espaço 

suficiente para acomodação dos equipamentos supracitados e que o 

sistema de fixação especificado suportará o peso dos equipamentos, 

especialmente devido as baterias. Favor confirmar se nosso 

entendimento está correto. 

 

Resposta: Sim, seguindo orientações do item 4, sub item 19 que diz: Rack 

Gabinete Outdoor, em chapa de aço galvanizado com pintura interna e 

externa, deverá possuir sistema de fechamento das portas anti-

vandalismo com chave central e dois porta cadeados; as medidas serão de 

acordo para suprir as necessidades das baterias, componentes do painel 

solar, e itens das câmeras, bem como switch e ONU ou modem ambos 

com medida aproximadamente 40cm x 30cm 

 

8- Estamos entendendo que a disponibilização de energia nos pontos de 

monitoramento se dará apenas por energia solar, provenientes dos 

painéis solares que fazem parte do escopo de contratação. Favor 

confirmar se nosso entendimento está correto.   

Resposta: Sim, todo fornecimento de energia será pelos Painéis Solares 

Fotovoltaicos e periféricos descrito no termo. 

 

9- Estamos entendendo que nos postes curvos de 12 metros serão 

instaladas as câmeras, caixas de equipamento, painéis solares e demais 



 
 
 
 
 
 

equipamentos necessários para o funcionamento do ponto de 

monitoramento. Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

Resposta: Sim, serão instalados os itens descritos no termo para pleno 

funcionamento. 

 

10- Estamos entendendo que para os postes de 12 metros com diâmetro 

de 60mm, existe um responsável técnico da CONTRATANTE que 

dimensionou e se responsabilizará por eventuais erros de 

dimensionamento e que a remuneração pelo fornecimento dos mesmos 

não será comprometida. Favor confirmar se nosso entendimento está 

correto. 

Resposta: Sim, a prefeitura possui o engenheiro. 

 

11- Estamos entendendo que já existe uma central de monitoramento e 

que a CONTRATANTE disponibilizará o espaço físico, assim como toda 

infraestrutura necessária para o perfeito funcionamento da mesma. 

(Espaço físico, infraestrutura de rede e elétrica, mobiliário, climatização 

e etc.) Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

Resposta: Atualmente não existe uma central de monitoramento. Existe o 

espaço físico, onde será adequado para o monitoramento. 

 

12- Não identificamos no edital nenhuma menção a rede de transmissão 

de dados para os pontos de monitoramento. Estamos entendendo que a 

rede de transmissão de dados é de responsabilidade da CONTRATANTE. 

Favor confirmar se nosso entendimento está correto.  

Resposta: Está em processo licitatório para contratação de uma empresa 

especializada para o fornecimento da rede 

 

13- Para que fique claro o objeto deste edital, gostaríamos de confirmar 

que o referido edital trata-se apenas da aquisição, instalação, 

manutenção e treinamento. Ficando por completa RESPONSABILIDADE 

da CONTRATANTE o serviço de MONITORAMENTO/ MONITORAMENTO 

ELETRONICO. 



 
 
 
 
 
 

Resposta: Sim, o monitoramento será por conta da contratante! 

 

14- Para que haja uma compatibilidade total em relação ao certame. 

Necessitamos saber se há algum software VMS existente no local. 

Resposta: Não temos o software, consta a aquisição no item do presente 

edital. 

 

15- Conforme consta o presente edital, prevê a instalação de câmeras na 

cidade e um CCO onde essas imagens serão gerenciadas. Porém não  fica 

claro como será a comunicação entre a central e as câmeras, assim 

podemos concluir que não faz parte desse edital a implantação rede 

logica, seja de fibra ótica ou radio, ou a Prefeitura já possui ou será feita 

em um edital a parte desse. Consta no Termo de Referência o item 

Monitoramento do destacamento de Polícia E Sala De Monitoramento, 

onde são solicitadas 8 câmeras, 2 DVRs e Central de Alarme. Porém não 

consta na planilha orçamentária nenhum item mencionado a instalação 

desses itens, sendo assim, podemos considerar que esses equipamentos 

especificamente serão apenas para fornecimento e não devemos 

considerar a instalação dos mesmos? 

Resposta: Está sendo realizado a licitação para rede de fibra óptica que 

fará a interligação das câmeras! 

Toda energia para o funcionamento das câmeras será por painéis 

fotovoltaico, assim como consta no edital. 

As Câmeras e DVR a ser instalada no destacamento de polícia ficara por 

conta da empresa vencedora. 

Atenciosamente 

 

_________________________ 

Fagner Alves 
Chefe de divisão de tecnologia 
 


