
 
 

 
 
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 
Processo nº 003.0.29967/2019 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA – CNPJ: 07.244.008/0001-42 

 
ESCLARECIMENTO 01: Referente as câmeras, tipo 1, 2 e 3 além do Injetor POE. Entendemos que devemos apenas 
fornecer esses itens conforme especificação. O Edital não prevê instalação para esses itens. Nosso entendimento está 
correto? 
RESPOSTA: O entendimento está correto, não haverá instalação das câmeras de qualquer tipo nem do injetor por 
parte do fornecedor. 
 
ESCLARECIMENTO 02: Já no item que especifica a licenças de software VMS, consta no TR que deve ser feito a 
instalação. Porém entendemos que o mesmo Software que está especificado no lote 1 para ampla participação consta 
no lote 2 para pequenas empresas. No caso de 2 empresas diferentes ganhar o lote 1 e lote 2, como seria dividida 
essa instalação? Entendemos que apenas uma das empresas ganhadoras do presente certame deve efetuar a 
instalação do referido Software. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA: Deverá ser feita a entrega dos arquivos de licença de software permanente nas quantidades estabelecidas 
conforme tabela no edital, cada empresa deverá dar suporte para validação de suas licenças no software Axxon Next, 
instalado em nosso servidor. 
 
 

EMPRESA ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - CNPJ: 26.040.310/0001-23 

ESCLARECIMENTO 01: ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO : “1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas 
necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a englobar os custos decorrentes da instalação do 
software, bem como do treinamento, em hands on, de modo a propiciar que os colaboradores do CONTRATANTE 
adotem práticas corretas de utilização do sistema;”  
Para o tópico acima podemos observar que há indicação de que a instalação será apenas para o software e as licenças, 
sendo assim as câmeras serão instaladas pela equipe técnica do Ministério Público. Está correto o meu 
entendimento? No caso de uma eventual possível subcontratação, se for necessário o Ministério Publico autorizara, 
tendo em vista que toda a responsabilidade contratual é da empresa licitante arrematante do certame? 
RESPOSTA: O entendimento está correto, não haverá instalação das câmeras de qualquer tipo nem do injetor por 
parte do fornecedor. No item "6.1.3" do TR, está claramente definido que "Não será permitida a subcontratação do 
objeto desse termo de referência". A mesma referência é encontrada nos demais anexos do Edital. Portanto, não 
poderemos aceitar subcontratação. 
 


