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Solicitação Esclarecimentos Pregão 26/2020 - UASG 90024 - PORTAIS DETECTORES DE
METAIS

Security System Eletrônica Ltda - www.portagiratoria.com.br <securitysystem@uol.com.br>
Seg, 09/11/2020 12:27
Para:  CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br>
Cc:  suporte@portagiratoria.com.br <suporte@portagiratoria.com.br>

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

PREGÃO ELETRÔNICO No 26/2020 

(Processo Administrativo Eletrônico n.° 0001174-34.2020.4.01.8001-JFAC) 

Data da sessão: 18/11/2020; 
Horário: às 11 horas; 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

PREZADOS SENHORES, 

Vimos através desta solicitar alguns esclarecimentos abaixo:

2.2.15. Deve empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 30 (trinta) zonas de
detecção independentes, distribuídas ao longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme
mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser mantida quando o pórtico for
programado no nível de sensibilidade desejado); 

Pergunta: Porque a necessidade de 30 zonas? Na realidade os pórticos possuem 6 (seis) ou 7 (sete) zonas reais (para alta
sensibilidade) que, recebem uma programação de multiplicação de pontos de luz e "NÃO REFLETEM ZONAS
VERDADEIRAS"!!! O número de zonas solicitado "É ILUSÓRIO" pois, o número de zonas acima de 8 zonas, não refletem
como "ZONAS VERDADEIRAS" e sim como zonas de multiplicação!!! 

Um portal com 8 (oito) zonas perde significativamente a capacidade de detecção, fato é que o modelo PD6500i Garrett 33
(trinta e três) zonas e HIPE Plus Ceia 60 (sessenta) zonas - apresentam em seus catálogos a detecção de armas de fogo à
partir de um revólver calibre 22 em inox magnético e carbono e lâminas consideradas de médio porte ou seja, com no mínimo
100mm.

Resumindo: O número de zonas de detecção não tem relação com tecnologia e capacidade de detecção, esse fato foi
comprovado em testes realizados em 2014 na INFRAERO onde, um pórtico importado de renome, com 33 (trinta e três)
zonas, "FOI REPROVADO" em diversos itens avaliados e um pórtico de 8 (oito) zonas de fabricação nacional "FOI
APROVADO" com facilidade em todos os itens.

Também, é de conhecimento de todos que o aparelho de 33 zonas possuí áreas muito pequenas e não mostra uma zona
específica na detecção, mostrando várias áreas ao mesmo tempo, sendo que o resultado final de visualização "NÃO
DIFERENCIA EM RELAÇÃO AO DE 8 ZONAS" e "AINDA COM PERDA DE CAPACIDADE DE DETECÇÃO".

Aguardamos breve retorno com esclarecimentos e a devida correção das especificações técnicas do item 2 (pórticos
detectores de metais).

Sem mais, colocamos à inteira disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.
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Atenciosamente,

 

Robinson S. Lisboa

Security System Eletrônica Ltda

www.portagiratoria.com.br  
suporte@portagiratoria.com.br 
securitysystem@uol.com.br  
(11) 2741-4822  
(11) 96741-4822  
(11) 99107-6504
 
 


