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TRÂNSITO 

 

MANIFESTAÇÃO - RECURSO 

 

 

Proc. Administrativo 1.279/2022 

 

Concorrência Pública: 008/2022 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO 

MONITORADO POR CÂMERAS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA. 

 

O presente parecer se refere a manifestação diante do Despacho 54- 1.279/2022 

datado em 25/01/2023 acerca dos documentos de habilitação das empresas interessadas no 

certame licitatório. 

Preliminarmente cumpre salientar que esta SMTMU irá se manifestar acerca dos 

aspectos técnicos inerentes a capacidade de prestação de serviços dos interessados no 

certame licitatório, que trata-se de serviços complexos, observado a capacidade técnica de 

cada um dos participantes. 

Diante do exposto as empresas DATACITY SERVIÇOS LTDA e SOFTPARK 

INFORMÁTICA LTDA foram declaradas INABILITADAS. 

Posterior a ata da primeira sessão, foram abertos os prazos para interposição de 

recursos das empresas, o qual a seguir nos manifestamos de acordo com as alegações 

técnicas apontadas, conforme segue: 

 

1) DATACITY SERVIÇOS LTDA 

 

Analisando os documentos da empresa DATACITY SERVIÇOS LTDA na primeira 

sessão que a mesma foi inabilitada, recordamos o motivo, a saber: 

 

Analisando o referido atestado, fica constatado que a o ATESTADO DE 

CAPACIDADE TECNICA possui capacidade técnica compatível com o 



 

  

 
 

 

 

2 
  

 

TRÂNSITO 

 

objeto proposto pelo município de Registro, abaixo serão listados os itens 

compatíveis com a exigência editalícia, excluído os demais em virtude da 

análise específica dos itens relevantes com as seguintes especificações: 

 

 

 

 

 

 

 Em análise, o ITEM 11 – LOCAÇÃO DE CAMERA DE VIDEO PTZ 

VISÃO GERAL COMPLETA 360° demonstra em sua quantidade 02 

conjuntos instalados no referido atestado para o modelo PTZ 360° que é o 

modelo adotado pelo município conforme tabela abaixo: 

 

Isto posto, a quantidade mínima exigida para este item trata-se de 23 

equipamentos, neste caso, apresentando a empresa DATACITY Serviços 

Ltda. Quantidade inferior para este item. Mesmo caso ocorre com o ITEM 8 

– LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS (LAP)  que em sua 

quantidade apresenta 20 conjuntos instalados, já a exigência editalícia para 

este item exige 23 quantidades. 

Diante do exposto, opinamos pela inabilitação da empresa Datacity 

Serviços Ltda em virtude do Atestado de Capacidade Técnica apresentado 

não comprovar quantidade mínima exigida no edital. 

 

 

Diante da decisão, interpôs o recurso a empresa DATACITY em extensa 

jurisprudência, em que argumenta no aspecto técnico a seguinte manifestação: 

O julgamento dos documentos habilitação da recorrente, encontra-se em 

total discordância com as normas estabelecidas no edital e nas súmulas do 

Egrério Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Item Descrição Apresentação Quantidade 

8 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS 

(LAP) 

CJ 20 

9 LOCAÇÃO DE CAMERA DE VIDEO PTZ HDTV – (PTZ HD) CJ 46 

10 LOCAÇÃO DE CAMERA DE VIDEO PTZ ULTRA HD 4K (PTZ 4K) CJ 04 

11 LOCAÇÃO DE CAMERA DE VÍDEO PTZ VISÃO GERAL 

COMPLETA 360° (PTZ 360) 

CJ 02 
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Ora, com todo respeito aos atos dessa conceituada comissão, a Datacity 

Serviços Ltda, analisou minuciosamente as regras de participação, 

preparando sua documentação de habilitação e proposta, para, de forma 

impecável apresentar seus envelopes. 

Em que pese o respeito ao julgamento, em relação a Datacity, encontra-se, 

totalmente inapto. Isso mesmo, o Atestado de Qualificação Técnica 

Operacional, objeto do julgamento foi juntado e esta em total conformidade 

com o edital e leis que regem a matéria. Mais ainda, ao analisar o texto do 

edital, deparamos com regra bem estabelecida que, encontra-se legalmente 

amparada pela legislação e pelo TCE/SP. 

Sim senhor presidente da comissão, a legislação e normas e decisões do 

TCE/SP, devidamente guardadas pelas exigências do edital, que não 

podem ser rasgadas por julgamento equivocado dessa comissão, sob pena 

de colocar o processo em franca ilegalidade e nulidade. 

(Texto nosso: Citação da Lei Federal 8.666 art. 30 e Súmula n° 24 do 

TCE/SP). 

Evidente que a lei e Súmula do TCE, impedem de exigir especificações e 

sim similaridades. Assim, ao apresentar o Atestado de Qualificação, a 

Datacity atendeu integralmente o edital, conforme destacamos: 

O edital solicita: 

 

A Datacity ltda apresentou, 

 

Os itens 8, 9, 10 e 11 apresentados no atestado são similares ao solicitado 

no edital. A Datacity apresentou atestado demonstrando a implantação de 
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72 equipamentos, bem acima do solicitado no Edital, que foi de 44 

equipamentos. 

A quantidade de 28 equipamentos, acima do solicitado no edital, 

apresentado pela Datacity em seu Atestado, por si só, basta para combater 

o equivocado julgamento que inabilitou a Datacity. 

O julgamento por fundamentação equivocada, sem observância a lei e 

súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo / SP. Ora, não há o 

que combater no frágil e desatento julgamento. Sim, houve erro de 

julgamento para tornar a Datacity Inabilidade.  

FATO: O edital exigiu a apresentação de Atestado de Qualificação 

Técnica/Operacional e isso foi apresentado. 

 

 

 Analisando a ata de julgamento que inabilitou a empresa DATACITY, conforme consta, 

ocorreu pelo fato de que o quantitativo dos equipamentos apresentados não atendem a 

quantidade mínima editalícia, posterior, em sua interposição de recurso a mesma alega que o 

quantitativo de equipamentos apresentados como o todo é superior ao mínimo exigido, em se 

tratando de possível similaridade dos equipamentos. 

 Quanto a similaridade, nos remetemos a descrição dos itens exigidos a saber: 

 

- Solução de Vídeo Monitoramento FIXO: Monitoramento de via e áreas de interesse; 

Composta pelos seguintes equipamentos: 

- 01 x Caixa hermética galvanizada IP66 para acomodar os equipamentos; 

- 01 x No-break; 

- 01 x Régua de tomadas para rack; 

- 01 x Câmera IP FIXA com Proteção Anti vandalismo, resolução de 4Mb, RTSP, Infravermelho de 50m, 

capacidade analítica e perimetral; 

- 01 x Suporte Personalizado para Câmera IP; 

- 01 x Switch Ethernet Gigabit; 

- 01 x Roteador com Firewall; 

- 01 x Instalação (Cabos, abraçadeiras, canaletas, dutos, etc). 

 

- Solução de Vídeo Monitoramento PTZ: monitoramento de vias e áreas de interesse; 

Composta pelos seguintes equipamentos: 

- 01 x Caixa hermética galvanizada IP66 para acomodar os equipamentos; 



 

  

 
 

 

 

5 
  

 

TRÂNSITO 

 

- 01 x No-break; 

- 01 x Régua de tomadas para rack; 

- 01 x Câmera SPEED DOME com Proteção Anti vandalismo, resolução de 2Mb, RTSP, Infravermelho 

de 150m, capacidade analítica e perimetral; 

- 01 x Suporte Personalizado para Câmera IP; 

- 01 x Switch Ethernet Gigabit; 

- 01 x Roteador com Firewall; 

- 01 x Instalação (Cabos, abraçadeiras, canaletas, dutos, etc). 

 

- Solução de Vídeo Monitoramento FIXO LPR: muralha eletrônica e leitura de placas 

veiculares. 

Composta pelos seguintes equipamentos: 

- 01 x Caixa hermética galvanizada IP66 para acomodar os equipamentos; 

- 01 x No-break; 

- 01 x Régua de tomadas para rack; 

- 01 x Câmera IP FIXA com Proteção Anti vandalismo, resolução de 3Mb, RTSP, Infravermelho de 50m 

e software LPR; 

- 01 x Suporte Personalizado para Câmera IP; 

- 01 x Switch Ethernet Gigabit; 

- 01 x Roteador com Firewall; 

- 01 x Instalação (Cabos, abraçadeiras, canaletas, dutos, etc). 

 

 Analisando os itens, cumpre destacar as funcionalidades dos mesmos, em especial a 

a SOLUÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXO LPR, esta solução esta estritamente 

ligada a condição dos equipamentos realizarem leitura de placas dos veículos que transitarem 

pelas vias, sendo estes fiscalizados pelo poder público em cumprimento as leis de trânsito, e 

que também possibilita ferramentas como quantitativo de veículos, e conexão ao sistema 

DETECTA como sistema de segurança local. Dessa forma, os equipamentos de 

Monitoramento PTZ e FIXO possuem características que se distingue desta, pois oferecem 

outros modos de fiscalização de trânsito fundamentais para a prestação do serviço.  

 Analisando o recurso, cita a empresa que apresentou 77 itens de monitoramento, com 

similaridades aos equipamentos exigidos no edital e atendendo as quantidades mínimas. 

Verificando os aspectos técnicos de cada equipamento e alocando-os de acordo com suas 

descrições nos 3 modelos de equipamento a partir de sua similaridade, teremos: 
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Item Descrição Quantidade 

Licitada 

Quantidade 

Exigida 

(50%) 

Item DATACITY (Similar) Quantidade 

apresentada 

1 Solução de Vídeo 

Monitoramento FIXO 

23 11 

• Locação de Câmera de 

Vídeo PTZ HDTV (PTZ-HD); 

• Locação de Câmera de 

Vídeo PTZ Ultra HD 4k (PTZ 

4k) 

66 

2 Solução de 

Vídeomonitoramento 

PTZ 

20 10 Locação de Câmera de Vídeo 

PTZ Visão Geral Completa 

360° 

04 

3 Solução de Vídeo 

Monitoramento FIXO 

LPR 

46 23 Locação de Sistema de Leitura 

automática de Placas (LAP) 

02 

 

 

De acordo com a tabela acima, realocamos os itens de suas similaridades de acordo 

com os itens especificados no edital com seus quantitativos mínimos exigidos. Observamos 

que ainda que as câmeras PTZ HDTV (PTZ-HD), PTZ Ultra HD 4K (PTZ 4k) atendam as 

condições especificadas, com 66 itens ao todo, o câmera modelo PTZ Visão Geral Completa 

360° que possui similaridade com o item “Solução de Videomonitoramento PTZ” não possui o 

quantitativo mínimo exigido. Mesma condição ocorre com a Solução de Vídeo Monitoramento 

FIXO LPR que exige tecnologia similar ao item Locação de Sistemas de Leitura automática de 

Placas (LAP), que no edital foram exigidos 23 equipamentos sendo este o quantitativo 

mínimo, e a licitante apresentou 02 equipamentos. 

Diante do exposto, embora a licitante apresente argumentos colocando a soma dos 

equipamentos como um todo superior ao quantitativo exigido o edital, os itens detalhados das 

câmeras de monitoramento exigidas apresentam especificações diferentes, com finalidades e 

características diferentes, que distingue por exemplo o funcionamento 360° do sistema de 

leitura de placas automáticas, dessa forma, a empresa não apresentou em seu atestado o 

quantitativo destes itens por itens similares, motivo pelo qual justificou a sua inabilitação.  

Expressamos ainda que ignorar o quantitativo pode ser prejudicial ao certame, tendo 

em vista o critério é claro quanto a habilitação das empresas estar condicionado ao 

atendimento deste item. Sendo assim, o recurso apresentado não comprova atendimento das 

exigências editalícias mantendo assim a desclassificação da empresa. 
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2) PERSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA ITANHAÉM EIRELI 

A empresa PERSEG Sistemas de Segurança Itanhaem EIRELI protocolou 

recurso com diversos apontamentos para as licitantes, do ponto de vista técnico 

inerentes a capacidade de prestação de serviços não ficou evidente os 

questionamentos no âmbito de qualificação técnica dos interessados, havendo 

apenas questionamento sobre apresentação dos demais documentos.  

Diante do exposto constatamos que compete a Secretaria Municipal de 

Administração, na pessoa do Presidente da Comissão Permanente de Licitação a 

análise do recurso. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Everton Viana Santos 

Diretor de Mobilidade Urbana 

 

 

Claudio Bolsonello 

Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade 


