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CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS DE 
FUNCIONALIDADES. 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 645/2022. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 
TRÁFEGO MONITORADO POR CÂMERAS, CONFORME DESCRITIVOS 
TÉCNICOS MÍNIMOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I 
DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Registro, vem por meio deste, com fundamento no item 
8.1 do Termo de Referência (anexo I do edital) da C.P 008/2022, COVOCAR a 
empresa PERSERG SISTEMAS DE SEGURANÇA ITANHAÉM, para num prazo 
de 15 (quinze) dias, realizar a Avaliação Técnica das Amostras de 
Funcionalidades. O prazo inicia-se quando da publicação desta convocação. 
 
Caso a empresa queira reduzir este prazo, poderá, desde que oficie esta 
Prefeitura com antecedência mínima de dois dias. 
 
A Sessão Pública será realizada no dia 11/04/2023 às 09:00hs, na Secretaria 
Municipal de Administração, sito à Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – 
Registro/SP. (OBS: caso a empresa PERSEG indique outra data dentro do limite 
de 15 dias, nova data será publicada para ciência dos interessados). 
 
 

8.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS DE FUNCIONALIDADES (TR) 
 

 

Constatado o atendimento pleno dos requisitos de proposta e habilitação 

previstos neste Edital, o licitante declarado vencedor, será habilitado para 

apresentação das amostras de funcionalidades dos sistemas de acordo com as 

especificações contidas neste Termo de Referência no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data da sessão pública. A data exata e horário da demonstração deve 

ser agendada diretamente com a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade 

Urbana. 

8.1 As amostras serão avaliadas por Comissão formada por servidores da 
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Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. 

8.2 Será de responsabilidade da Comissão verificar o atendimento às 

especificações técnicas contidas no item 3 deste Termo de Referência. 

8.3 A reprovação da amostra do item deverá ser justificada no relatório 

de análise da Comissão, atendendo critérios objetivos, sendo esses, 

unicamente a fidelidade da amostra apresentada às respectivas especificações 

técnicas contidas neste capítulo. 

8.4 Serão avaliados os equipamentos que constituem a parcela de maior 

relevância desta contratação, quais sejam: 

 

 

Solução de Vídeo Monitoramento FIXO 
Solução de Vídeo Monitoramento PTZ 
Solução de Vídeo Monitoramento FIXO LPR 

 

 

8.2 ITENS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 
 

A Demonstração do sistema deverá obedecer a seguinte ordem das 

ações a serem realizadas conforme descrição abaixo, sendo desclassificada 

caso não atender alguma das ações. 

 

Acesso ao sistema com solicitação de usuário e senha. 

✓ Nome/Usuário 

✓ Senha 
 

 

Definição de usuário: 

✓ Nível de usuário e regras de acesso 
 

 

Funcionamento das câmeras a seguir: 

✓ Câmera IP FIXA com Proteção Anti vandalismo, resolução de 4Mb, 

RTSP, Infravermelho de 50m, capacidade analítica e perimetral 

✓ Câmera SPEED DOME com Proteção Anti vandalismo, resolução de 
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2Mb, RTSP, Infravermelho de 150m, capacidade analítica e perimetral; 

✓ Câmera IP FIXA com Proteção Anti vandalismo, resolução de 3Mb, 

RTSP, Infravermelho de 50m e software LPR; 

 

 

 

 

Funcionamento do software específico de leitura: 
 

✓ Leitura de Placas – LPR – para compatibilidade online com os sistemas 

DETECTA, SINESP e CÓRTEX; 

✓ Operação: eventos automáticos definidos pelo operador, como: Parada 

sobre faixa de pedestres; avanço de Sinal Vermelho (conexão com o 

semáforo); estacionamento em local proibido regulamentado pela 

sinalização; excesso de velocidade conforme regulamentação da via 

local; 

✓ Aviso visual de infração cometida; Funcionamento – Operação de 

fiscalização: 

✓ Para a câmera SPEED DOME, demonstração de movimento (tilt e pan). 
 
 
Considerando tratar-se de uma sessão pública, ficam os licitantes e a quem possa 
interessar o convite para participação.  
 
 
Registro, 24 de março de 2023. 
CLAUDICIR ALVES VASSÃO 
Presidente da Comissão de Licitação 
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