Licitação
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Licitação <licitacao@coffito.gov.br>
quinta-feira, 5 de setembro de 2019 11:09
'Aline Machado'
RES: Questionamento PE 013.2019 - COFFITO

Prioridade:

Alta

Prezada Licitante,
Segue abaixo as respostas solicitadas:

1 - O valor relativo a capacidade de captura de frames por segundo refere-se em específico ao leitor biométrico.
Limitações impostas por outros elementos a esse recurso não estão inseridas nesse contexto. O objetivo é que
o produto esteja enquadrado como uma solução de alto desempenho atendendo a sua finalidade na instituição
por uma grande janela de tempo, não se limitando a características que possam tornar o produto defasado em
um curto período. Portanto manteremos as características de expressas no Edital.
2 - A definição das características atribuídas tem como objetivo o uso abrangente e a longo prazo dos recursos
do equipamento, evitando assim a necessidade da aquisição de novos dispositivos por qualquer tipo de nova
demanda ou necessidade interna da instituição. Portanto manteremos as Resoluções para este item expressas
no Edital.
3 - As características relacionadas a esse item assim como no segundo questionamento visam soluções que
contemplem escopos abrangentes. Evitando limitações inoportunas e a necessidade da aquisição de novos itens
por se tornarem obsoletos ou apresentarem déficit no uso em situações que infelizmente na maioria das vezes
só são observadas durante a operacionalização, ou seja após a aquisição. Porém, se o dispositivo proposto
apresentar uma redução de custo significativa mesmo só afetando uma das medidas no caso de 110 X 35 mm
para 98 x 35 mm poderá ser aceito.
4 - Acredito que o entendimento está correto.
Att..
Luiz Felipe Mathias Cantarino
Agente Administrativo Generalista

(61) 3035-3800
licitacao@coffito.gov.br

1

De: Aline Machado <aline.machado@akiyama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2019 15:05
Para: licitacao@coffito.gov.br
Assunto: Re: Questionamento PE 013.2019 - COFFITO
Prezado,
Encaminho documento completo.
Peço desculpas pelo erro.
Atenciosamente,
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