
1º ADENDO MODIFICADOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 – SRP
Item Ampla Participação
Processo 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.

A Comissão Permanente De Licitações da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste - MT, torna público e para conhecimento
dos interessados em participar da licitação edital do pregão em epígrafe fica
alterado por força deste 1º ADENDO MODIFICADOR, nos seguintes termos:

No instrumento convocatório, no item 11.7 na página 18 (dezoito):

INCLUI-SE:

b) Registro ou prova de inscrição da empresa e de seus responsáveis
técnicos junto ao CREA/CAU;

c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características e quantidades com o objeto da licitação,
mediante a apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU,
comprovando ter executado as parcelas de maior relevância abaixo indicadas:

DESCRIÇÃO UND

Fornecimento com Implantação e manutenção de cameras de
Vídeo PTZ ou de visão geral completa 360º grau, incluindo
infraestrutura física e transmissão de imagens.

26
conjunto

Fornecimento com Implantação e manutenção de equipamentos
para registro, leitura, e transmissão de dados veiculares por LAP
(leitores automáticos de placas), incluindo infraestrutura física e
transmissão de imagens e dados veiculares.

09
conjunto

Fornecimento com Implantação, manutenção e operação de
software de gestão de dados e imagens dos leitores automáticos

01
unidade



de placas.

d) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro técnico, engenheiro
elétrico ou eletrônico detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por
execução de serviços compatíveis em características, quantidade e prazo
com objetivo desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, devidamente averbado no CREA/CAU, comprovando ter
executado serviços de:

DESCRIÇÃO

Fornecimento com Implantação e manutenção de cameras de Vídeo PTZ ou
de visão geral completa 360º grau, incluindo infraestrutura física e
transmissão de imagens.

Fornecimento com Implantação e manutenção de equipamentos para
registro, leitura, e transmissão de dados veiculares por LAP (leitores
automáticos de placas), incluindo infraestrutura física e transmissão de
imagens e dados veiculares.

Fornecimento com Implantação, manutenção e operação de software de
gestão de dados e imagens dos leitores automáticos de placas.

e) Relação de todos os membros de equipe técnica responsável pela
realização dos serviços, devendo-se comprovar o vínculo empregatício com a
empresa licitante pela apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou,
no caso de prestador de serviços, ou ainda no caso de sócios da empresa
licitante, pela apresentação do contrato social.

Equipe técnica composta de

1 Engenheiro eletrônico/eletricista
1 Analista de desenvolvimento - profissional Sénior
1 Analista de banco de dados - profissional Sénior

Na página 54 (cinquenta e quatro):

INCLUI-SE:

14. DA PROVA DE CONCEITO

A comprovação de atendimento das especificações técnicas ocorrerá
mediante Prova de Conceitos a ser realizada pela comissão designada para



este fim, considerando para tanto as funcionalidades exigidas no ANEXO I
“Termo de Referência”.
A Prova de Conceito será aplicada á licitante que apresentar a proposta de
menor preço no certame licitatório e cumprir com todas a demais condições
habilitatórias, e ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após a sessão de
abertura das propostas, quando as participantes serão informadas de data e
horário e endereços da prova de conceito.

Todas as despesas decorrentes das demonstrações definidas neste item
ocorrerão por conta do proponente.

A homologação ao proponente classificado em primeiro lugar e devidamente
habilitado só ocorrerá após a aprovação da prova de conceito pela equipe
técnica. Caso não se concretize sua aprovação será chamado o segundo
colocado e, assim sucessivamente.

AVALIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO PROVA DE CONCEITOS DOS
EQUIPAMENTOS/SISTEMAS

EQUIPAMENTOS/SITEMAS DEMONSTRAÇÃO CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

Câmera de CFTV Qualidade de imagem nos
termos do Edital com:
Gravação e manipulação
de Pré-Sets movimentação
da câmera em tempo Real
Aplicação de Zoom.

A Câmera deverá
realizar todas as
operações em
tempo real com
velocidade e
qualidade de
imagem conforme
descrito na
especificação
técnica.

Equipamento de Registro e
Leitura OCR

Captura em tempo real de
imagem de veículos.

Qualidade das
imagens
detectadas e
leitura dos
caracteres das
placas, qualidade
conforme descrito
na especificação
técnica.

Software de gestão de
imagens e dados do LAP

Captura em tempo real de
imagem de veículos.

Vide termo de
referência.



 A LICITANTE vencedora devera instalar 2 (duas) câmeras, sendo 1 (uma)
tipo PTZ e 1 (uma) tipo PTZ panorâmica, em endereços a ser definidos
pela comissão técnica.

 A LICITANTE vencedora devera instalar 2 (dois) pontos de LAP, em
endereços ser definidos pela comissão técnica.

 A LICITANTE vencedora devera transmitir os dados e imagens pelo
período de 72 (setenta e duas ) horas para os devidos software de vídeo
monitoramento e de gestão de dados dos LAP.

 As caixas herméticas dos equipamentos serão lacradas pela comissão
técnica no início da prova de conceito.

 Não serão admitidos manutenção no período da prova de conceito, salvo
em casos de vandalismo ou acidente de trânsito.

 Em caso da LICITANTE ter sido aprovada na prova de conceito, os
equipamentos serão parte da ordem de serviço inicial.

Em virtude da alteração não impactar na formulação da
proposta, a data e local para abertura da(s) proposta(s) mantém-se os
mesmos previamente agendados, 26/04/2022 às 07h30min - horário local.

As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório
permanecem inalterados, especialmente a hora de realização do certame.

O presente ADENDO MODIFICADOR encontra-se a
disposição dos interessados na Comissão de Licitação, situada na Rua
Maringá, nº 444, Centro, CEP 78850-000, em Primavera do Leste - MT.

Primavera do Leste - MT, 14 de abril de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro


