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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL E COMUNICADO AOS LICITANTES  
PREGÃO ELETRÕNICO 013/2020 

PROCESSO 2020006178 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL 
O Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 043/2020, no uso de suas atribuições e, considerando o pedido de esclarecimento ao 
Edital realizado via e-mail esclarece: 

DOS ESCLARECIMENTOS: 

1. Qual o valor de referência para todos os itens do pregão? 

Resposta ao questionamento: 

TABELA ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS POR ITEM (SEDE EM CUIABÁ E 
INSPETORIAS)  

ITEM INSPETORIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS  QTD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 TOTAL DO 
SERVIÇO   

 VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
DO ITEM   

1 AGUA BOA  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.848,51   R$   2.848,51   R$ 2.848,51  

2 
ALTA 

FLORESTA 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.848,51   R$   2.848,51   R$ 2.848,51  

3 
BARRA DO 
GARÇAS 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.848,51   R$   2.848,51   R$ 2.848,51  
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4 CÁCERES 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.848,51   R$   2.848,51   R$ 2.848,51  

5 
CAMPO 

NOVO DOS 
PARECIS  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.483,85   R$   9.483,85  

 R$ 14.363,65  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo periodo de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

6 
CAMPO 
VERDE 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 7.232,75   R$   7.232,75  

 R$ 12.112,55  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

7 CANARANA 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.172,29   R$   9.172,29  

 R$ 14.052,09  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  
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e manutenção dos equipamentos pelo periodo de 
12 meses  

8 CUIABÁ 

Aquisição da rede de infraestrura  1  R$ 21.600,56   R$ 21.600,56  

 R$ 58.859,96  

Serviço mensal de COMODADO DOS 
EQUIPAMENTOS DE VIDEO 
MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO dos 
equipamentos e rede  

12  R$ 3.104,95   R$ 37.259,40  

9 
DIAMANTIN

O  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.172,29   R$   9.172,29  

 R$ 14.052,09  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

10 
GUARANTÃ 
DO NORTE 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.887,15   R$   2.887,15   R$ 2.887,15  

11 JACIARA 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 8.215,24   R$   8.215,24  

 R$ 13.095,04  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  
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12 JUARA 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 8.157,89   R$   8.157,89  

 R$ 13.037,69  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

13 JUINA 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 8.745,09   R$   8.745,09  

 R$ 13.624,89  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

14 
LUCAS DO 
RIO VERDE 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.883,85   R$   2.883,85   R$ 2.883,85  

15 
MIRASSOL 
D'OESTE 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 8.977,98   R$   8.977,98   R$ 13.857,78  
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Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

16 
NOVA 

MUTUM 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 7.699,26   R$   7.699,26  

 R$ 12.579,06  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

17 
PONTES E 
LACERDA 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 8.135,79   R$   8.135,79  

 R$ 13.015,59  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

18 
PRIMAVERA 
DO LESTE  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 6.773,44   R$   6.773,44  

 R$ 11.653,24  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  
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19 
RONDONÓP

OLIS  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.636,37   R$   9.636,37  

 R$ 14.516,17  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

20 SAPEZAL 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.458,58   R$   9.458,58  

 R$ 14.338,38  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

21 SINOP 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 8.806,97   R$   8.806,97  

 R$ 13.686,77  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  
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22 SORRISO 

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.992,34   R$   9.992,34  

 R$ 14.872,14  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 406,65   R$   4.879,80  

23 
TANGARA 
DA SERRA  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.887,17   R$   2.887,17   R$ 2.887,17  

24 
VARZEA 
GRANDE  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 9.992,34   R$   9.992,34  

 R$ 15.191,94  

Serviço mensal de monitoramento remoto, 
rondas táticas e atendimento a emergências 24h 
e manutenção dos equipamentos pelo período de 
12 meses  

12  R$ 433,30   R$   5.199,60  

25 VILA RICA  

Aquisição de equipamentos para circuito de 
câmeras e dispositivos de segurança, que 
deverão ser entregues novos, instalados e em 
perfeito funcionamento. Deverão ser ainda 
fornecidos os materiais necessários para 
instalação/funcionamento, incluindo, se 
necessário, licenças, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia 

1  R$ 2.876,39   R$ 2.876,39   R$ 2.876,39  
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2. Todos os equipamentos serão fornecidos ao CREA-MT por comodato sendo pago a 
empresa o valor mensalmente? Ou algum item terá aquisição dos equipamentos pelo CREA 
sendo um pagamento único pelos equipamentos?  

Resposta ao questionamento: 
 
A Contratação e aquisição mudará de acordo com a localidade, então para melhor esclarecer segue abaixo:  
 

1º - Apenas a Aquisição permanente dos equipamentos e infraestrutura, incluso no fornecimento o serviço de 

instalação, onde a empresa deverá deixar todo o sistema em perfeito funcionamento de acordo com o projeto de 
monitoramento elaborado pela gerência de projetos do CREA-MT e fornecer ao setor de TI do Conselho todas as 
orientações do funcionamento do equipamento.   
 

ITENS: 01, 02, 03, 04,10, 14, 23 e 25, SOMENTE O FORNECIMENTO DA INFRAESTRURA E EQUIPAMENTOS.  
 
 

2º - Aquisição permanente de todos os equipamentos e infraestrutura de acordo com os projetos elaborados pela 

Gerência de projetos do CREA-MT e serviço de monitoramento remoto 24 e manutenção mensal dos equipamentos 
pelo período de 12 meses.  
 

ITENS: 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24, SÃO TODOS AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA E 
EQUIPAMENTOS, E O SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 POR 12 MESES, COM TODO O SUPORTE PREVISTO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 

3º - AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE INSTALAÇÃO E COMODADO POR 12 MESES DOS 

EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (EX: DE CÂMERAS E ETC) JÁ INCLUSO NO COMODADO O SERVIÇO DE 
MONITORAMENTO. 
 

ITEM: 08. Para a sede em Cuiabá será feita a aquisição da infraestrutura permanente e realizado o contrato de 
comodato dos equipamentos de vídeo e demais soluções envolvidas que não sejam caracterizadas como 
infraestrutura, onde já deverá está previsto o serviço de monitoramento remoto por 24h  de acordo com o 
detalhamento dos serviços constantes do Termo de Referência.  
 
 
 

COMUNICADO IMPORTANTE AOS LICITANTES  
 
Os projetos elaborados pelo CREA-MT da solução de vídeo monitoramento com toda rede logica e equipamentos solicitados 
já está disponível no site do CREA-MT na aba SERVIÇOS – LICITAÇÕES – PE 013/2020, que também poderá ser acessado 
pelo link a seguir:   
 
https://www.crea-mt.org.br/portal/licitacoes/pe-013-2020-contratacao-de-servicos-de-vigilancia-eletronica-e-sistema-de-
monitoramento-e-alarmes-para-a-sede-do-crea-mt-e-suas-inspetorias/  

 
A equipe da Comissão de Licitações do CREA-MT também sugere aos Licitantes que elaborem suas propostas conforme o 
Modelo de Proposta sugerido anexado no site do CREA-MT através do mesmo link apresentado anteriormente, tendo em 

mailto:licitacao@crea-mt.org.br
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vista que ele melhor detalha os serviços e facilitará o entendimento das mesmas inclusive na elaboração dos contratos com 
os licitantes vencedores. Ressaltamos que no comprasnet deverá ser apresentado o valor total da solução, para aqueles 
itens que é somente a aquisição e instalação da solução apresentar o custo total do serviço, para aqueles que além da 
aquisição e instalação da mesma envolva a prestação de serviços por 12 meses, devem apresentar no comprasnet o custo 
total da execução de todo o serviço, somando o custo da aquisição e o custo total dos serviços ao longo de 12 meses.  
 
 

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.  

 

 
  

ELIAS FRANCISCO DE ASSIS  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES CREA-MT  

 

mailto:licitacao@crea-mt.org.br

