
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

Centro de Suprimento de Material 

Seção de Administração Patrimonial 

Memorando SEI-GDF Nº 63/2019 - CBMDF/CESMA/SEAPA BSB-DF, 02 abril de 2019  

Assunto: Pedido de esclarecimento sobre Termo de Referência. 

Processo nº: 00053-00091811/2018-88 (Processo de Impugnações 
relacionado ao processo nº 00053-00021485/2018-41 - PE 14/2019) 

Referência: Pregão Eletrônico nº  14/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF 
referente à Aquisição de Sistema de Segurança Eletrônica (CFTV) para a 
Sede do Centro de Suprimento e Material do CBMDF. 

Para: Sr. Ten. Cel. QOBM/RRM Pregoeiro do CBMDF 

  

Em atenção ao Memorando 91 (20412494), que trata dos 
questionamentos apresentados pela empresa Grupo Smartseg no 
documento de protocolo nº 20412408, recebidos pelo email 
impugnacoescbmdf@gmail.com, remeto a Vossa Senhoria os 
esclarecimentos solicitados que com a finalidade de dar prosseguimento ao 
certame da aquisição do Sistema de segurança eletrônico - CFTV, a saber: 

1. ITEM 21 – CAIXA DE SOBREPOR : Qual a medida será 
necessário para a caixa? 

As caixas de sobrepor deverão ser com a medida 85X85X45 
mm. 

2. ITEM 25 - KIT PORCA GAIOLA: Qual a quantidade que deve 
vir no KIT ? 

Não se deve falar em quantidade que se deve vir no kit, haja 
vista se tratar de 20 (vinte) unidades composto de um porca gaiola 
com parafuso que compõe um único kit. 

3. ITEM 27 – CABO Y: Qual tipo de Cabo Y visto que cabo Y tem 
vários tipos de entradas/saídas? 

Os cabos a serem utilizados deverão ser compatíveis com a 
instalação do sistema CFTV. 

4. ITEM 29 – CABO MULTILAN CAT 05 CONDUTTI: a quantidade 
referida seria em metros ou a caixa de 305 mts? 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=24516265&id_procedimento_atual=19994261&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=faa894a99472752f08a7f5c9d4c508160a9c33a81713b879c1b0fd660b2707a2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=24516155&id_procedimento_atual=19994261&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=22a05d1d8d6e869505f8e0af8fb151e28bc903f5dc2fae7d6c6961989d4dac67


A quantidade deverá ser suficiente para fazer a ligação das 
câmeras no sistema, conforme constam nos dois croquis (área interna e área 
externa de cada galpão) com as possíveis localizações de instalação das 
câmeras de vigilância (3114095 e 3114212) com 08 (oito) câmeras em cada 
croqui, totalizando 16 (dezesseis) câmeras.  

5. ITEM 30 – CONECTOR RJ 45 COM CAPA CAT6: Qual tipo de 
conector seria? Macho ou Fêmea? 

Os conectores serão macho. 

6. ITEM 31 – CONECTOR PARA PETROLETE 1”: Qual a 
especificação deste conector? Seria para conduletes? 

Vale lembrar que petrolete e condulete são sinônimos.  

Cabe salientar que tanto no edital (16304046), como no Termo 
de Referência (17932470) está previsto que as empresa interessadas em 
participar da licitação poderão realizar Vistoria Técnica nos locais onde 
deverão ser realizados os serviços objetos deste Termo de Referência, 
examinando particularmente todos os detalhes, tomando ciência das 
características do local, eventuais dificuldades para a sua execução, e 
demais informações necessárias à elaboração da proposta, em até 48 
(quarenta e oito horas) antes da data da realização da licitação.  

  

Atenciosamente, 

  

VALBER COSTA JÚNIOR - Ten-Cel QOBM/Comb. 

Comandante do CESMA 

Matr. 1400060 

  

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3922997&id_procedimento_atual=19994261&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=410f8497ca8d5a5b17d317593a5a0ec9f944782413034cd4e10adc2f849f9c97
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3923140&id_procedimento_atual=19994261&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=d2cf00480053f2c54dde3de4c0271aedc6e9f730e3d0fe5591ddfb526c479838
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19850325&id_procedimento_atual=19994261&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=c47afcc8aa70951962814cd5f2a18faaa80982866edc54d6f00cb8c7a8f6e840

