
 

 

 
ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL JULGADORA DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA DE REGISTRO/SP 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022. 

 

 

TELTEX TECNOLOGIA S.A., já qualificada no processo licitatório, vem 

respeitosa e tempestivamente, com fundamento Regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 

21.06.93, Lei Complementar nº 123/2016, Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal 

nº 3.154/2021, pela legislação complementar e em conformidade com os termos e condições 

do EDITAL, apresentar: 

 

 

 

RECURSO 

 

 

contra a decisão da comissão que declarou a empresa PERSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA 

ITANHAÉM EIRELI vencedora. 

 

 

 

1 – DOS FATOS 

 

Em 13/12/2022, aconteceu a sessão da Concorrência Pública nº 008/2022, que teve por 

objeto a 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. 

 

Na sessão inaugural foi aberto os envelopes de Habilitação das 5 (cinco) empresas 

interessadas em ofertar o objeto para a prefeitura, sendo elas a TELTEX TECNOLOGIA, 

DATACITY SERVIÇOS, PERSEG SISTEMAS, SOFTPARK INFORMÁTICA E DATAPROM 

EQUIPAMENTOS, e em seguida a sessão foi suspensa para análise dos documentos 

apresentados. 

 

Em 09/01/2023 foi publicada a 2ª Ata de Julgamento, inabilitando as empresas DATACITY 

SERVIÇOS E SOFTPARK INFORMÁTICA e habilitando as empresas TELTEX TECNOLOGIA, PERSEG 

SISTEMAS e DATAPROM EQUIPAMENTOS. 

 

Visando ser a única empresa habilitada no certame e consequentemente ter a proposta 

vencedora, empresa PERSEG SISTEMAS protocolou recursos contra as empresas TELTEX 

TECNOLOGIA e DATAPROM EQUIPAMENTOS, porém os mesmos foram indeferidos. 

 

Em 23/02/2023 foram abertos os envelopes de propostas que teve como melhor proposta a 

da TELTEX no valor de R$ 3.061.920,00, porém a empresa PERSEG exerceu a preferência de 

EPP e ofertou o valor de R$ 3.049.992,00. 

 

Na mesma sessão a Teltex demonstrou que os equipamentos ofertados pela empresa PERSEG 

não atendem a qualificação técnica, e foi rebatida com a alegação que “O EDITAL NÃO 

EXIGIU AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS”, ou seja, talvez serão aceitos 

equipamentos mesmos em desacordo com o edital. 

 

A Teltex resolveu protocolar recurso, pois não concorda em participar de uma concorrência 

que tenha como vencedora uma empresa que não atende o edital e especificações 

técnicas dos produtos. 

 

 

2 – DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS EM DIVERGENCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉNCICAS DO 

EDITAL  



 

 

 

Referente os documentos apresentados pela empresa PERSEG, vamos aos pontos:  

 

O item 3.5.3 do edital solicita a seguinte característica: 

 

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

de 50m e software LPR; 

 

Após análise da documentação enviada pela empresa PERSEG, constatamos que a câmera 

TECVOZ ICB-206V 6-22mm ofertado não atende as exigências mínimas de resolução 3Mb: 

 

 
Fonte: Documento técnico apresentado pela empresa PERSEG comprovando a resolução 

2Mp e sendo inferior ao solicitado de 3Mp 
 

Para total confirmação segue link do documento técnico do fabricante e modelo ofertado 
pela empresa PERSEG : https://www.tecvoz.com.br/seguranca-

eletronica/cameras/Camera-IP-Bullet-Varifocal-IR-50m-TV-ICB206v#especificacoes  
 

Foi constatado também os seguintes pontos:  
 
“3.5.3. Requisitos técnicos mínimos e obrigatórios da Solução de Vídeo Monitoramento FIXO 
LPR” 
 
01 x Câmera IP FIXA com Proteção Anti vandalismo, resolução de 3Mb, RTSP, Infravermelho 
de 50m e software LPR; 
 
Após análise da documentação enviada pela empresa PERSEG, constatamos que a câmera 
TECVOZ ICB-206V 6-22mm ofertado não possui proteção anti vandalismo 



 

 

 
Fonte: Documento técnico apresentado pela empresa PERSEG comprovando a falta do 

índice de proteção Anti Vandalismo no equipamento. 
 

Para total confirmação segue link do documento técnico do fabricante e modelo ofertado 

pela empresa PERSEG : https://www.tecvoz.com.br/seguranca-eletronica/cameras/Camera-

IP-Bullet-Varifocal-IR-50m-TV-ICB206v#especificacoes 

 

Ainda temos mais equipamentos não atendendo as especificações: 
 
Ao analisar o TERMO DE REFERÊNCIA, verificamos nas características de composição 
deste item, em sua alínea: 
 
 “3.5. Equipamentos De Monitoramento” 
 
Os pontos de coleta de imagem, devem possuir proteção “Anti Vandalismo” e 
autonomia de energia mínima de 4h. 
 
Após análise da documentação enviada pela empresa PERSEG, o nobreak ofertado 
possui apenas 2 baterias interna, não foi contemplado o modulo de bateria adicional. 
Sendo assim o nobreak não atende a autonomia mínima de 4h. 
 

 



 

 

 
Fonte: Documento técnico fabricante, comprovando a autonomia de apenas 

40min, link: https://tsshara.com.br/produto/ups-compact-pro-universal-1400va-2bs-
5ah/ 

 
 
E outro: 

 

Ao analisar o TERMO DE REFERÊNCIA, verificamos nas características de composição deste 

item, em sua alínea: 

 

“3.3. Sistema de Vídeo Monitoramento (VMS)” 

 

O sistema deverá ser capaz de configurar regras e gerar eventos automaticamente através 

de seu desenvolvedor, sem a necessidade de monitoramento visual por um operador. A 

tecnologia inteligente analisa automaticamente as imagens e reconhece eventos 

predefinidos e informa em tempo real através de informação para o operador, para fins de 

fiscalização de trânsito, permitindo ações como: traçar linhas e cercas virtuais no perímetro 

monitorado e no mínimo as seguintes ações:  

 

• 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; 

 

Após análise da documentação enviada pela empresa PERSEG o software DGUARD 

PROJECTS ofertado não possui ações de analise para Parada sobre faixa de pedestres, 

“Avanço de Sinal Vermelho (conexão com o semáforo), Estacionamento em local proibido 

regulamentado pela sinalização e Excesso de velocidade conforme regulamentação da via 

local”. 

 

Fonte: Confirmação de Email do fabricante. 



 

 

 
 
 
E mais um: 
 
Ao analisar o TERMO DE REFERÊNCIA, verificamos nas características de composição deste 
item, em sua alínea: 
 

“3.3. Sistema de Vídeo Monitoramento (VMS)” 
 
O sistema deverá ser capaz de configurar regras e gerar eventos automaticamente através 

de seu desenvolvedor, sem a necessidade de monitoramento visual por um operador. A 

tecnologia inteligente analisa automaticamente as imagens e reconhece eventos 

predefinidos e informa em tempo real através de informação para o operador, para fins de 



 

 

fiscalização de trânsito, permitindo ações como: traçar linhas e cercas virtuais no perímetro 

monitorado e no mínimo as seguintes ações:  

• 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; 

Após análise da documentação enviada pela empresa PERSEG o software MONUV ofertado 

não possui ações de analise para “Avanço de Sinal Vermelho (conexão com o semáforo) e 

Excesso de velocidade conforme regulamentação da via local”. 

 

 
Fonte: Site MONUV https://monuv.com.br/ 

 
 
3 - DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, tendo em vista que a empresa PERSEG ofertou diversos equipamentos 
que não atendem as especificações do edital, pede-se: 
 



 

 

1. Seja recebido este recurso;  
 
2. Seja realizada a Avaliação Técnica das amostras das funcionalidades dos equipamentos 
ofertados pela PERSEG. 
 
3. Seja desclassificada a proposta da empresa PERSEG por não atendimento as exigências 
do edital. 
 
3. Caso contrário, seja este recurso encaminhado à autoridade superior para julgá-lo; 
 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

 

Serra, ES, 02 de março de 2023. 
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