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alerta123@alerta123.com.br

De: Etelvino Alves dos Santos Neto <etelvino.neto@tjmt.jus.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de março de 2022 17:14
Para: alerta123@alerta123.com.br
Assunto: Fwd: Solicitação de Diligência para esclarecimentos ITEM 02 - PE 34/2021

Prioridade: Alta

Boa tarde. 

 

A Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é a área 
técnico\demandante do PE 34/2021 solicitou DILIGÊNCIA para o ITEM 02. 

 

Informa que o DATASHEET encaminhado para análise e aceitação do produto para o ITEM 02 
não consta no site do fabricante. 

 

O modelo ofertado pelos senhores é a camera de MARCA: HIKVISION MODELO: DS-
2CD3756G2T-IZS/UHK porém em consulta ao site no link https://www.hikvision.com/pt-
br/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-
/?category=Produtos+IP&subCategory=C%C3%A2meras+de+rede&series=Ultra+Series+%28Sm
artIP%29&checkedSubSeries=3+Series%3B4+Series%3B5+Series, utilizando o termo 
“2cd3756g2t” e sua área de pesquisa, o SITE do fabricante retornou somente o modelo DS-
2CD3756G2T-IZS, diferente do modelo apresentado na proposta DS-2CD3656G2T-IZS/UHK.  

 

Solicito que os senhores apresentem provas de existencia do produto e suas caracterisiticas em 
atendimento ao solicitado no Termo de Referência do Edital do PE 34/2021 para o ITEM 02. 

 

Lembrando que essa visualização sendo por link e site deve ser disponivel para TODOS 
pesquisarem, seja TJMT, licitantes participantes, etc. 

 

Será concedido até no máximo às 16:00hs (Horário de Brasilia) do 
dia 07/03/2022 para que os senhores apresentem os devidos 
documentos, encaminhando-os em resposta no e-mail do pregoeiro 
(etelvino.neto@tjmt.jus.br). 

 

Favor confirmar o recebimento. 
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Atenciosamente. 

 

Etelvino Alves dos Santos Neto 

Pregoeiro 

E-mail: etelvino.neto@tjmt.jus.br 

 

De: "Assessoria Militar de Planejamento em Aquisições" <militar.aquisicoes@tjmt.jus.br> 
Para: "Etelvino Alves dos Santos Neto" <etelvino.neto@tjmt.jus.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 4 de março de 2022 15:48:03 
Assunto: Fwd: Solicitação de Diligência para esclarecimentos ITEM 02 - PE 34/2021 

 
Ilmo Sr Etelvino, 
 

Segue pedido técnico para diligência junto a empresa: Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções 
Eireli, do item 02 do Edital PE 34/2021. 
 
Att, 
 
Ten Cel PM Bianca  
 

De: "mauro cezar pozzobom" <mauro.pozzobom@tjmt.jus.br> 
Para: "Assessoria Militar de Planejamento em Aquisições" <militar.aquisicoes@tjmt.jus.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 4 de março de 2022 15:39:37 
Assunto: Solicitação de Diligência para esclarecimentos ITEM 02 - PE 34/2021 
 

Bom dia Srs, 

Solicito diligência junto a empresa Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções Eireli tendo em vista
que o DATASHEET apresentado junto a proposta, difere, do DATASHEET localizado no site da 
fabricante. 

Tal solicitação se justifica devido ao fato da analise para aceitação foi realizado através do 
DATASHEET encaminhado na proposta, e após recurso da empresa TREVISTO TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, gerou a necessidade de melhores esclarecimentos. 

Fora feito busca no SITE da fabricante para verificação da dualidade de modelos, através do link 
https://www.hikvision.com/pt-br/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-
/?category=Produtos+IP&subCategory=C%C3%A2meras+de+rede&series=Ultra+Series+%28Sm
artIP%29&checkedSubSeries=3+Series%3B4+Series%3B5+Series, utilizando o termo 
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“2cd3756g2t” e sua área de pesquisa, o SITE do fabricante retornou somente o modelo DS-
2CD3756G2T-IZS, diferente do modelo apresentado na proposta DS-2CD3656G2T-IZS/UHK. 

Solicito  que a empresa Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções Eireli comprove através de 
pesquisa publica em SITE da fabricante a diferença entre os modelos citados. 

 

Mauro Cezar Pozzobom 

Auxiliar Coordenadoria Militar 

 


