Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1854B-19
SISTEMAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA – ESETUR
ADITAMENTO 3
(ERRATA - Aditamento 2 )
I)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1854B-19, a ITAIPU emite uma ERRATA referente à
Pergunta 5 do Aditamento 2, publicado no dia 18/09/20, conforme abaixo:
(...)
PERGUNTA 5 (Aditamento 2)
“Referentes ao Anexo I - Especificações técnicas - LOTE 2
O item 8.5.j aborda a gestão de ativos dentre seus requisitos:
“j) Licenciamento completo do módulo Onguard ID Identity Management e Onguard ID
Credencial Center (servidor e cliente baseado em Windows) com capacidade de criação e
preenchimento de planilhas de cadastros e consultas de usuários (badges users),
gerenciamento de cartões de proximidade (tipo smart card com tecnologia SEOS HID),
interface para construção de layout de cartões personalizados por tipos de cartão e
capacidade de impressão nas duas faces, interface para captura de biometria, capacidade de
configuração de diretórios de usuários de cartão, capacidade de gestão de ativos e interface à
ferramenta de acesso preciso permitindo rastreabilidade de usuário de cartão, gerenciamento
de credenciais de acesso como o estabelecimento da badge (tela de cadastro e seus campos),
recursos para captura de fotografia, nível de acesso para controle de acesso, informação da
última localização, listas com aplicação de filtros, listas de cartões customizados, impressões,
relatórios de transações de acesso, relatórios de eventos de alarmes, relatórios de
reconhecimentos de alarmes, relatórios de eventos do sistema, níveis de acesso, usuários por
níveis de acesso, acessos individuais por usuário e por acesso, suporte à segmentação da base
de dados do Onguard. Deverão ser fornecidas licenças para 08 (oito) usuários simultâneos;”
A funcionalidade de gestão de ativos não está relacionada às funcionalidades do Onguard ID
Identity Management e Onguard ID Credential Center. Dessa forma questionamos:
a.
Que funcionalidade de gestão de ativos é solicitada neste item para que a licença
apropriada possa ser fornecida?
b.
É a funcionalidade de Asset Management que deve ser licenciada? Solicitamos esclarecer
e fornecer detalhes suficientes para o correto licenciamento.”
RESPOSTA
A ITAIPU informa que o entendimento está incorreto. Apesar de licenças de leitoras para
gestão de ativos não serem objetos de fornecimento relativos ao Lote 02, as suas
funcionalidades estão relacionadas ao produto Onguard ID Credential Center, conforme
podem ser verificas no link a seguir, em destaque na seguinte frase:
“• Assets - create records of laptops, projectors and other office assets assigned to a
cardholder and link them to a cardholder account”.
https://www.lenel.com/assets/library/onguard/OG_SS_ID_0515_new%20format.pdf
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Entendimento incorreto. Informações a respeito das funcionalidades atribuídas à
capacidade de gestão de ativos são restritas às características inerentes ao módulo ID
CredentialCenter e pode ser verificada no link abaixo, item Cardholder Records, subitem
Assets.
https://www.lenel.com/assets/library/onguard/OG_SS_ID_0515_new%20format.pdf
(...)
II)
Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão
Eletrônico Nacional NF 1854B-19.
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