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CIRCULAR 2 – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

PERGUNTA: 
No edital informa no item 4.2 que a contratada deverá dispor de somente 5% de Spare Parts do 
parque instalado, divergente do cenário atual que prevê Spare Parts de todo parque. Devemos 
considerar somente os 5%? 
 

4.2.3.11. Dispor de 5% (cinco pontos percentuais) de todo o parque de dispositivos 
sobresselentes “novos”, para uma rápida reposição (spare parts), que deverão estar 
disponibilizados em local designado pela Gerência de Segurança do ICESP; 
 
RESPOSTA: 
O Spare Parts deverá ser de 5% de dispositivos "novos" do parque instalado. 

 
PERGUNTA: 
No edital informa no item 17 que a contratada deverá fornecer 1 técnico residente com carga 
horaria de 44 horas semanais, ou seja, um técnico residente para dias uteis e horário comercial, 
divergente do cenário atual que prevê atendimento 24 horas 7 dias por semana. Devemos 
considerar somente o técnico com a carga horária de 44 horas? 
 

17.1.1. Implantar 01 (hum) técnico, com comprovação de órgão oficial e reconhecido pelo 
MEC, residente na CONTRATANTE com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, por todo o período contratado. 
 
RESPOSTA: 
A existência de um técnico residente (44h semanais de acordo com a CLT), não anula o SLA de 
atendimento 24h conforme Edital. 

  
PERGUNTA: 
No edital está sendo solicitado 3 tamanhos de monitores para montagem do vídeo wall, foi 
elaborado desenho com o layout desses monitores? Se sim, poderia disponibilizar?   
8.3. Monitores de 32” IPS 7 unidades,  Monitores de 27” IPS 12 unidades e Monitores de 24” 
IPS 13 unidades. 
 
RESPOSTA: 
O layout deverá respeitar o espaço existente na Central de Monitoramento, conforme visita 
técnica realizada. 

 
PERGUNTA: 
Em relação ao Vídeo Wall, foi solicitado um Decodificador para Vídeo Wall 18 Monitores. 
Esse Video Wall já existe? Se sim, qual o modelo? Qual modelo dos monitores? 
 
RESPOSTA: 
Conforme apresentado na visita técnica na Central de Monitoramento, tem um Vídeo Wall 
existente que será substituído. Quanto aos modelos fica à cargo da empresa participante a 
eleição do fabricante, que funciona com o sistema de CFTV padrão ONVIF. 

 
PERGUNTA: 
Em relação a entrega da proposta, temos que entregar o anexo III preenchido?  
No caso de entrega do anexo III preenchido, o mesmo tem que estar com o timbre da empresa 
concorrente ou do ICESP? 
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RESPOSTA: 
Toda documentação deverá ser entregue em PDF e devidamente preenchida e com timbre da 
proponente. 
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