
 
 

 
 
 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 
Processo nº 003.0.29967/2019 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

EMPRESA COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 34.203.752/0001-71 
 
ESCLARECIMENTO 1: De acordo com o item "3.3. Câmera IP – Tipo 3" é solicitado no subitem "3.3.3. 
Proteção: possuir o grau de proteção contra penetração de objetos sólidos e água IP67 ou superior". De 
acordo com as normas EN 60529, IEC 60529 o grau de proteção dos invólucros de equipamentos elétricos 
para o nível solicitado IP67 proporciona uma proteção contra penetração TOTAL de poeiras e contra os 
efeitos de imersão do equipamento em água numa profundidade de até 1 metro, durante o período de 
15min; Esse nível de proteção solicitado é encontrado em Câmeras para aplicações em ambientes 
externos expostos à esse nível de necessidade de proteção garantido pelo nível IP67; Desta forma 
solicitamos esclarecimentos no sentido de informar se a Câmera IP solicitada no item 3.3 será utilizada 
em ambientes externos, onde de fato será necessário o nível de proteção IP67 ou se a mesma será 
utilizada em ambientes internos, onde não será necessário esse nível de proteção IP67?   
RESPOSTA: A câmera será utilizada em ambiente interno. Entretanto, visando manter a coerência em 
relação as nossas necessidades, decidimos ajustar as especificações do item citato.  
 
ESCLARECIMENTO 2: De acordo com o item "3.3. Câmera IP – Tipo 3" é solicitado no subitem "3.3.11. 
Taxa de proporção: possuir modo de exibição da imagem onde o stream de vídeo pode ser orientado 
verticalmente, em formato de "retrato" da câmera, ou seja, a imagem resultante terá uma taxa de 
proporção de 9:16 - ideal para corredores, entradas ou passagens estreitas." Esse tipo de ajuste para 
rotacionar a imagem na proporção 9:16 é comum em câmeras de lentes fixas e não em câmeras Fisheye 
que possuem um campo de vizualização horizonal e vertical de 180º. Entendemos que pelo fato da 
Câmera Fisheye solicitada possuir no mínimo 4 modos de visualização independentes com 
posicionamento que podem ser ajustados em função das áreas monitoradas, de acordo com o solicitado 
no subitem "3.3.8. 04 modos de visualização independentes das regiões monitoradas.", a funcionalidade 
exigida no subitem 3.3.11 será atendida. Está correto nosso entendimento?  
 
RESPOSTA: O entendimento está correto. Entretanto, visando manter a coerência em relação as nossas 
necessidades, decidimos ajustar as especificações do item citato. 
 


