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 Recife, 16 de abril de 2018. 

OFÍCIO CIRCULAR COLI Nº 07/2018 

 

Prezado Licitante, 

Em atenção aos questionamentos apresentados pela empresa CONSUMA 
Comércio e Serviços EIRELI – ME, CNPJ nº 02.338.597/0001-04, realizado através de e-
mail enviado a esta Comissão de Licitação, relativamente ao Pregão (eletrônico) nº 05/2018 – 
Processo Licitatório nº 14/2018 e de acordo com o opinativo dos setores responsáveis pela 
respectiva demanda, esclarecemos que: 

Questionamento: 

“Nossa empresa é especializada em vídeo monitoramento, em atenção ao Termo de Referência 
do Edital nº 05/2018, Processo Licitatório nº 14/2018, podemos ver que foi apresentado marca 
e modelo para o item 03 do Lote 02 (Switch POE Huawei), considerando que foi apresentado a 
marca e o modelo referência para o mesmo, gostaria de saber qual seria a marca e modelo 
referência para o item 01 do Lote 01 (Câmera IP Tipo 1) e para o item 02 do Lote 01 (Câmera 
IP Tipo 2)?” 

Respostas: Para o lote 02, foi indicado o Switch POE Huawei pelas razões técnicas 
apresentadas no Anexo Único (Especificação do Objeto) do Edital de licitação (subitem 
1.2.): "Atualmente, todos os switches em operação no TCE são da marca Huawei, em três modelos 
diferentes. Dentre estes, o modelo destinado a ligação de câmeras de vigilância possui a característica 
conhecida como POE (Power Over Ethernet) e possui código de produto S5700-28X-PWR-LI-AC. Tendo 
sido descontinuado pelo fabricante, deveremos adquirir o produto que o substituiu, cujo código é S5720-
28X-PWR-LI-AC e tendo por part number 98010593. Desta forma, será mantida a padronização do 
gerenciamento, configuração e níveis de segurança, que poderiam ser comprometidos caso houvesse 
switches de outro fabricante envolvidos neste ambiente." 
 
- Para o lote 01, não há indicação de marca de referência, mas sim, exigência editalícia 
para que sejam atendidos os requisitos técnicos contidos na especificação do item 6 
(Descrição Detalhada do Objeto Licitado), Pregão (eletrônico) 05/2018 – PL 14/2018.  

 

Atenciosamente, 

 

NELUSKA GUSMÃO DE MELLO SANTOS 
Pregoeira 

 
 
 

À Empresa 
CONSUMA Comércio e Serviços EIRELI -ME 
E-mail: consuma2009@hotmail.com 
Tel.: (81) 3446.2077 
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