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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial nº 012/2022.
Processo Adminsitrativo nº 0106/2022.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INCLUEM A
DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO EM
TEMPO REAL, COM IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE
OPERAÇÕES PELO REGIME DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA.

1. BREVE RELATÓRIO.

Trata-se de pedido de impugnação ao edital do Pregão em epígrafe,

formulado pela empresa CONCRETA ASSSESORIA EM LICITAÇÕES, registrada

sob o CNPJ número 35.127.092/0001-50, neste ato representada por LUCAS DE

MEDEIROS, portador Da cédula de identidade nº 106.119.949-50, brasileiro, solteiro,

vem, respeitosamente perante Vossas Senhorias, solicitar ESCLARECIMENTOS em

relação ao Pregão supracitado:

2. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, informo que o pedido de esclarecimento/impugnação foi

protocolado via e-mail, na data de quarta-feira, 31 de maio de 2022 às 15h52min,

razão pela qual o mesmo encontra-se perfeitamente tempestivo, em observância ao

que dispõe expressamente o edital correspondente e as normas de regência

vigentes. Vejamos o que diz o instrumento convocatório, na Seção “V - DOS
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL”

“5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o

fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

2

Pregão, ou seja, até às 13h00min do dia 01 de junho de 2022 via e-mail

licita3@pva.mt.gov.br;”

Portanto, admito o pedido de impugnação, uma vez atendido os requisitos

legais e interposto tempestivamente.

3. DOS PONTOS IMPUGNADOS E DAS RESPOSTAS.

1) A aplicação WEB onde será publicado a estatística do software,

deve ser disponibilizado pela contratada? (transcrito conforme recebido).

RESPOSTA: Não.

2) Qual o padrão/especificação desta publicação e informação de
estatística? (transcrito conforme recebido).

RESPOSTA: Padrão no site.

3) Em outro trecho do edital, (Anexo I, Termo de Referência Nº
09/2022) especificamente no item 6.3 da página 46, cumpre destacá-lo, nestes
termos:

“Módulo de gravação de imagem/evento capturado. Gravação de

vídeo em formato digital.

Gravação de Criptografia proprietária. Módulo
controlador.

Permitir a integração com vários sistemas já existentes, como

DVR´s, EDVR´s e sistemas convencionais.”

Destaca-se na terceira e quarta linha em negrito, onde a frase está
incoerente ou incompleta. (transcrito conforme recebido).

RESPOSTA: As frases estão completas.

4) No Anexo I, Termo de Referência Nº 09/2022, especificamente após o

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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item 14.3 na página 60 no quadro LOTE 01 – LOCAÇÕES E CONTRATAÇÕES,
cumpre destacá-lo, nestes termos:

“ITEM 03 - Câmeras Speed Dome PTZ + Visão panorâmica: As câmeras
serão compostas por um conjunto de 05 (cinco) câmeras, sendo 04
(quatro) Câmeras fixas, cobrindo assim 360° no plano horizontal e uma
câmera de movimentação horizontal; A Câmera deverá apresentar uma
visão geral completa e a possibilidade de aplicar

Seria correto o entendimento de que a Câmera Speed Dome PTZ +

visão panorâmica, pode optar em ofertar o tipo 1 ou 2 conforme ilustrado abaixo?

TIPO
1

TIPO
2

1un – Câmera Speed Dome
360º;

4un – Câmera Bullet HD.

1un – Câmera Speed Dome
360º

com quatro câmera HD, 5 em 1.

RESPOSTA: O entendimento correto é o da imagem tipo 2.

5) No Anexo I, Termo de Referência Nº 09/2022, especificamente após o
item 14.3 na página 61 no quadro LOTE 01 – LOCAÇÕES E CONTRATAÇÕES,

cumpre destacá-lo, nestes termos:

“ITEM 04 - Câmeras Speed Dome PTZ FULL HD: sensor de imagem de
varredura progressiva do timo CMOS de

1/1.8”; Deve possuir resolução mínima de 1922 x 1080 pixels (2MP);
Lente 4.44 - 142.6mm ou com relação de zoom óptico de 32x Zoom
digital de 12x; Foco automático e semi automático; Controle de ganho
automático; Função WDR com pelo menos 120dB (Wide Dynamic
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Range); Compensação de luz de fundo; Redução digital de ruído;
Estabilização de imagem; Compensação de nevoeiro ou neblina
(Defog); Sensibilidades de 0,005 lux no modo colorido e 0,0008 lux no
modo monocromático @ F1.5, AGC on;”

A definição técnica apresentada no item 4, entendemos que está

direcionado para o equipamento da marca Wisenet e modelo XNP-6320HS,

impedindo a ampla concorrência. Diante disso, solicitamos a alteração da descrição

técnica do sensor CMOS (1/1.8”) para CMOS (1/2.8), além disso o parâmetro de

sensibilidade 0,0008 lux no modo monocromático para o tipo 0,0005 bem como a

resolução para o mínimo de 1920 x 1080. Desta forma a definição técnica irá

permitir atender com outros modelos e marcas, com a mesma qualidade esperada.

RESPOSTA: seu entendimento está incorreto.

6) No Anexo I, Termo de Referência Nº 09/2022, especificamente após o

item 14.3 na página 62 no quadro LOTE 01 – LOCAÇÕES E CONTRATAÇÕES,

cumpre destacá-lo, nestes termos:

“ITEM 05 - Software (LAP) LEITOR AUTOMÁTICO DE PLACAS: os
pontos de coletas devem detectar a presença e capturar a imagem de
todos os veículos que trafeguem pelos locais previamente definidos.
(Veículos com e sem placa, com placa legível ou não e com a placa
oculta) ... ...Capturar imagens por afastamento; Prever a existência de
gabinete para uso externo, capaz de acomodar todos os itens
necessários ao funcionamento, tais como: processadores, nobreaks,
proteções contra intempéries, switch, painel elétrico etc., devendo no
mínimo: Incorporar dispositivos de proteção contra surtos de energia
elétrica, que minimizem os efeitos causados por descargas
atmosféricas e problemas com instabilidades no fornecimento de
energia pública e outros similares... ...O Ponto de coleta de imagens
deve ser fornecido com todas as licenças necessárias e compatíveis
com o sistema utilizado pelo CIOSP/SESP (Sentry, versão 9) e
compatível com o sistema de análise e inteligência ofertado”.
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De acordo com a descrição do item 5, na qual são citados os critérios

técnicos bem como os equipamentos necessário em pontos de coletas do tipo LAP.

Com ênfase ao título “Software LAP”, é CORRETO o entendimento de que o valor

precificado refere-se exclusivamente aos custos de licenças, sendo a descrição

técnica do ponto de coleta uma orientação?

RESPOSTA: Seu entendimento está correto.

7) Está correto AFIRMAR que os pontos de coletas devem ser compatíveis

com as diretrizes/orientações da desenvolvedora do software Sentry e deve possuir

as licenças necessárias para integração com CIOSP/SESP?

RESPOSTA: Seu entendimento está correto.

8) Está correto AFIRMAR que o equipamento de captura LAP deve ser de

marca e modelo homologado pela desenvolvedora do software Sentry?

RESPOSTA: Seu entendimento está correto.

9) No Anexo I, Termo de Referência Nº 09/2022, especificamente após o

item 14.3 na página 63 no quadro LOTE 01 – LOCAÇÕES E CONTRATAÇÕES,

cumpre destacá-lo, nestes termos:

“ITEM 06 - Locação de Equipamento para Registro, Leitura e
Transmissão de Dados OCR: Sensor de imagem 1/1.8'' CMOS,
Resolução da imagem 1920 x 1080 pixels, Shutter eletrônico
1/50 s 1/9.00 ou superiou, Iluminação infra vermelho com
para 50 metros ou superior, Lente motorizada 10mm-49mm,
Porta RJ45 10/100/1000, Suportar cartão sdcard de até 256GB,
Video Frame rate Max. 25 fps, Temperatura Operação -
40 °C to +65 °C, Proteção IP 67, Interface de programação
da aplicação, API aberta para integração de software., ONVIF
Profile S e ONVIF Profile G, compartilhamento de rede e e-
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mail, Notificação via e-mail, HTTP, HTTPS, TCP, Gravação de
vídeo em armazenamento de borda, buffer de vídeo, anterior
e posterior a alarme, envio de interceptações SNMP, modo
de visão dia/noite, modo

09 (nove) poste em fibra de vidro 06 (seis) metros de altura

Poste confeccionado em fibra de vidro cônico;

Altura útil de 6m; Fixação engastada no solo; Fabricado em
processo de centrifugação da malha de fibra de Vidro;
Fornecido em duas secções a serem unidos por sistema
telescópico de através de pino; Diâmetro de topo de

100mm; Diâmetro da base de 200mm; DAN 90 e flecha de

5%;

Com exceção dos pontos abaixo que deverão ter o seguinte
suporte de energia Pontos descritos no ANEXO I, na Cláusula
Terceira (câmeras de OCR para captura Leitura Automática
de Placas) itens 7, 8,17 e 18.

Esses pontos de OCR/LAP deverão ter o sistema de energia
solar de acordo com as especificações abaixo”.

Assim, pergunta-se:

a) É correto AFIRMAR que o equipamento de Câmera OCR/LAP, pode
ter a descrição técnica diferente do apresentado neste termo desde que o
equipamento seja homologado pela desenvolvedora do software Sentry?

RESPOSTA: Seu entendimento está correto

10) A descrição técnica de câmera do tipo OCR/LAP não é compatível

com nenhum modelo e marca homologado pela desenvolvedora do software Sentry.

Na descrição técnica o iluminador está definido da seguinte forma:

“Iluminação infravermelho com para 50 metros ou superior” A frase está incoerente

ou incompleta quando citado “com para”. Considerando a exigência de 50 metros,
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está superior e incompatível com padrão utilizado em coleta do tipo LAP. Cito como

exemplo, a desenvolvedora do software Sentry, que por sua vez disponibiliza um

manual de recomendação para ponto de coleta do tipo OCR/LAP, a qual recomenda

um infravermelho de no máximo 30 metros.

RESPOSTA: Onde se lê 50 metros, leia-se 30 metros.

11) No descritivo da câmera do tipo OCR/LAP no trecho: “interceptações

SNMP, modo de visão dia/noite, modo” Após a palavra “modo” está faltando

conteúdo ou sem nexo contextual.

RESPOSTA: Desconsidere a palavra “modo”.

12) O trecho do item 6: “09 (nove) poste em fibra de vidro 06 (seis) metros

de altura” está referenciando um poste para utilização em pontos de coleta do tipo

OCR. O poste requisitado, não é recomendável uma vez que a câmera LAP irá ficar

na lateral da faixa com a captura diagonal e o recomendável é a utilização de

semipórtico para câmera LAP ficar posicionado no meio da faixa, conforme a

imagem meramente ilustrativa abaixo:
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De acordo com a orientação da desenvolvedora do software Sentry, a

utilização de poste possibilita ponto cego em algumas coletas, além de pode não

conseguir atingir a porcentagem mínimo de 95%. O poste não pode ser adaptado

com um braço extensor, pois isso possibilita de balançar o equipamento com efeito

natural ou sobrenatural, como por exemplo o vento e impedindo a captura. O

recomendável pela desenvolvedora e especialista técnico é o uso de semipórtico.

RESPOSTA: deverá em poste de fibra para evitar efeitos corrosivos pelo tempo.

13) No termo de referência e na descrição do ponto de coleta, não está

descrito GUARD-RAIL ou DEFENSA METÁLICA para os pontos de coletas

localizados em rodovias federal e estadual. Está CORRETO o entendimento de que

essa proteção será realizada pela contratante?

RESPOSTA: Sim.

14) No Anexo I, Termo de Referência Nº 09/2022, especificamente no item

6.3 na página 51, cumpre destacá-lo, nestes termos:

“O Painel deve ser composto por 08 (oito) monitores, num arranjo

de 4 x 2, obedecendo aos seguintes requisitos de

dimensionamento em relação à área de visualização das imagens”.

É correto AFIRMAR que os equipamentos necessários parra essa definição

será de competência da contratante?

RESPOSTA: Sim.
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4. DA DECISÃO.

Por todo o exposto, em deferência aos princípios basilares norteadores das

licitações públicas, INDEFIRO o pedido da empresa ora impugnante.

Informo ainda aos demais licitantes que todos os documentos referentes ao

presente pedido de esclarecimentos/impugnação encontram-se devidamente

arquivados na forma física e digital, podendo ser acessado na íntegra por qualquer

interessado, através do site www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e

Licitações”, ou realizando formalização de pedido encaminhado ao e-mail:

licita3@pva.mt.gov.br.

Posto isso, dê-se ciência ao Impugnante e todos os demais licitantes, uma

vez que, entendo estarem devidamente esclarecidas as questões suscitadas e

igualmente resolvida as questões referentes a impugnação dos itens.

Primavera do Leste - MT, sexta-feira, 02 de junho de 2022.

Atenciosamente,

*Adriano Conceição de Paula
PREGOEIRO - Portaria nº 032/2022

*Wender de Souza Barros
Membro da Equipe de Apoio

*Silvia Aparecida Antunes de Oliveira
Membro da Equipe de Apoio

*Original assinado nos autos

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br

