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TRÂNSITO 

 

MANIFESTAÇÃO 

 

 

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 42- 1.279/2022 

datado em 14/12/2022 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. 

No certame licitatório, o tema é tratado no item .4. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

OPERACIONAL que diz: 

 

5.4. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL  

 

5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do 

prazo de validade; 

 

5.4.1.1 No caso da empresa licitante não ser registrada ou inscritos no 

CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser 
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providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião 

da assinatura do contrato.  

 

5.4.2 Qualificação Operacional – Comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível/similar em 

características e quantidade com o objeto da licitação, comprovada 

através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. Para avaliação e validação dos atestados de 

capacidade técnica operacional apresentados pela licitante, a 

Comissão de Licitação levará em conta o percentual de 50% 

(cinquenta por cento), dos serviços relacionados abaixo: 

 

 

5.4.3 Declaração contendo relação da equipe técnica da empresa que 

se responsabilizará pela execução dos serviços contratados, bem 

como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros, 

cuja comprovação de vínculo profissional poderá se dar mediante 

contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado 

ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços, conforme Súmula 25 do 

TCESP. A comprovação de vinculo profissional é devido apenas ao 

licitante vencedor na assinatura do contrato. Os profissionais 

indicados poderão ser substituídos, conforme o art. 30 § 10º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Modelo estabelecido no Anexo 

XII. 
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5.4.4 Indicação das instalações e do aparelhamento adequado e 

disponível para a realização do objeto da presente licitação, que 

deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IX 

deste Edital, em conformidade com o artigo 30 § 6º da lei Federal nº 

8.666/93.  

 

5.4.5 Fica facultado ao Licitante que optar pela Visita Técnica 

apresentar atestado de Visita Técnica emitido conforme item 3 do 

Edital. A não apresentação do atestado não será motivo de 

inabilitação. Caso opte pela não realizada da Visita Técnica, 

apresentar declaração atestando que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, conforme modelo no Anexo XI.  

 

5.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL  

 

5.5.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, de seu(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no 

subitem “a3”, da região a que estiverem vinculados  

 

5.5.1.1 No caso do responsável técnico não ser registrado ou inscrito 

no CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser 

providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião 

da assinatura do contrato  

 

5.5.2 Certidões de Acervo Técnico – CAT's, emitidas pelo CREA/CAU 

e em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no 

subitem “a3”, de forma a comprovar serviços, iguais ou similares do 

objeto da presente licitação, compatível com os itens descritos no 

quadro abaixo:  
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Diante do exposto, serão analisadas as qualificações técnicas das empresas participantes do 

certame, conforme a seguir: 

 

 

EMPRESA: DATACITY SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 24.030.525/0001-38 

 

 Em relação os itens: 5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do prazo de validade; 5.4.3 

Declaração contendo relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará 

pela execução dos serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação 

de cada um de seus membros 5.4.4 Indicação das instalações e do aparelhamento 

adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação e 5.4.5 Fica 

facultado ao Licitante que optar pela Visita Técnica apresentar atestado de Visita 

Técnica emitido conforme item 3 do Edital. A empresa atendeu as solicitações, com os 

atestados e documentos conforme modelo previstos em edital.  

 Conforme consta, a empresa DATACITY SERVIÇOS LTDA apresentou Atestado de 

Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Suzano. O referido atestado 

descreve: 

Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento e 

implantação de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para 

gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de ruas e 

avenidas do município de Suzano, com disponibilização de equipamentos, 

sistemas, materiais e serviços. 

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

TECNICA possui capacidade técnica compatível com o objeto proposto pelo município de 

Registro, abaixo serão listados os itens compatíveis com a exigência editalícia, excluído os 
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demais em virtude da análise específica dos itens relevantes com as seguintes 

especificações: 

 

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 

 

 

 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. 

 

 

EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 00.752.995/0001-47 

 

 Em relação o item: 5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de 
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Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do prazo de validade; A 

empresa não apresentou a referida certidão, apenas a Certidão de Responsabilidade 

Técnica de Profissional fora do prazo de validade, com vigência em Julho/2022 e 

Fevereiro/2022 respectivamente. 

  

 Conforme consta, apresentou Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura 

Municipal de Itanhaém. O referido atestado descreve: 

Comercialização e Instalação de 250 Câmeras de Monitoramento Speed 

Dome IP; 

Comercialização e Instalação de 250 Câmeras de Monitoramento Fixas; 

Comercialização e Instalação de 26 Câmeras de Monitoramento com 

Sistema OCR 

 

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

TECNICA possui capacidade técnica compatível com o objeto e os quantitativos mínimos 

exigidos pelo edital. Porém, o 5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional 

de Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do prazo de validade; não foi 

apresentada. 

 Diante do exposto, opinamos pela inabilitação da empresa Softpark 

Informática Ltda. em virtude do não atendimento do item 5.4.1 do Edital. 

 

 

EMPRESA: PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA ITANHAEM EIRELI 

CNPJ: 09.675.429/0001-53 

 

 Em relação os itens: 5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do prazo de validade; 5.4.3 

Declaração contendo relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará 

pela execução dos serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação 

de cada um de seus membros 5.4.4 Indicação das instalações e do aparelhamento 
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adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação e 5.4.5 Fica 

facultado ao Licitante que optar pela Visita Técnica apresentar atestado de Visita 

Técnica emitido conforme item 3 do Edital. A empresa atendeu as solicitações, com os 

atestados e documentos conforme modelo previstos em edital.  

 Conforme consta, a empresa DATACITY SERVIÇOS LTDA apresentou Atestado de 

Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Suzano. O referido atestado 

descreve: 

Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento e 

implantação de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para 

gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de ruas e 

avenidas do município de Suzano, com disponibilização de equipamentos, 

sistemas, materiais e serviços. 

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

TECNICA possui capacidade técnica compatível com o 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: 

 

Item Quantidade 

CAMERA DE VIAS IP BULET 50 MTS 66 

CAMERA IP SPEDOME 360 12 

CAMERA BULET OCR/LPR 50MTS 24 

CAMERA FULLHD IP BULET 30MTS 870 

 

A quantidade de equipamentos descritos no atestado são compatíveis e 

superiores a mínima exigida no edital. Diante do exposto, opinamos pela Habilitação da 

empresa PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA ITANHAEM EIRELI. 

 

 

EMPRESA: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

LTDA 

CNPJ: 80.590.045/0001-00 
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 Em relação os itens: 5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do prazo de validade; 5.4.3 

Declaração contendo relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará 

pela execução dos serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação 

de cada um de seus membros 5.4.4 Indicação das instalações e do aparelhamento 

adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação e 5.4.5 Fica 

facultado ao Licitante que optar pela Visita Técnica apresentar atestado de Visita 

Técnica emitido conforme item 3 do Edital. A empresa atendeu as solicitações, com os 

atestados e documentos conforme modelo previstos em edital.  

 

 Conforme consta, a empresa DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática 

Industrial Ltda. apresentou Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal 

de Campo Largo. O referido atestado descreve: 

Solução integrada de monitoramento e controle urbano de vias, por meio de 

sistema de análise e inteligência, com fornecimento de materiais, serviços, 

treinamento e suporte técnico. 

 Analisando o referido atestado em sua descrição de serviços realizados, fica 

constatado que a o ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA possui capacidade técnica 

compatível com o 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: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1.1 CÂMERA PTZ 2MP 25X COM GABINETE Unidade 12 

1.2 CAMERA FIXA 5MP Unidade 18 

2.1.1 CAMERA DE LAÇO VIRTUAL PARA DETECÇÃO, CONTAGEM E 

RECONHECIMENTO DE VEÍCULOS 

Unidade 28 

 

A quantidade de equipamentos descritos no atestado são compatíveis e 

superiores a mínima exigida no edital. Diante do exposto, opinamos pela Habilitação da 

empresa DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. 
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EMPRESA: TELTEX TECNOLOGIA S.A. 

CNPJ: 73.442.360/0001-17 

 

 Em relação os itens: 5.4.1 Certidão de registro de pessoa jurídica, junto ao CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante, dentro do prazo de validade; 5.4.3 

Declaração contendo relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará 

pela execução dos serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação 

de cada um de seus membros 5.4.4 Indicação das instalações e do aparelhamento 

adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação e 5.4.5 Fica 

facultado ao Licitante que optar pela Visita Técnica apresentar atestado de Visita 

Técnica emitido conforme item 3 do Edital. A empresa atendeu as solicitações, com os 

atestados e documentos conforme modelo previstos em edital.  

 

 Conforme consta, a empresa TELTEX Tecnologia S.A. apresentou diversos atestados, 

iremos então analisar pontualmente os itens de relevância compatíveis com o certame para 

fins de celeridade no processo de análise. 

 O Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Banco Central do Brasil apresenta a 

seguinte descrição: Contratação de empresa para implantação dos sistemas de 

monitoramento por câmeras digitais IP e alarmes de intrusão, nos prédios do Banco Central 

do Brasil, além da integração entre tais sistemas por meio do fornecimento de software de 

gerenciamento de vídeo, bem como a infraestrutura necessária, ao BACEN. 

 Em relação a quantidade de itens semelhantes ao certame, descreve: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

3.3.3 Domo Externa Unidade 53 

3.3.4 Domo Panorâmica Unidade 26 

3.3.6 PTZ Externa Unidade 6 

3.3.7 Panorâmica Multisensor Unidade 15 
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 O Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim 

apresenta a seguinte descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de captura de imagens e Leitura de Placas Veiculares (LPR). 

 Em relação a quantidade de itens semelhantes ao certame, descreve: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1 Contratação de serviços de locação e manutenção de ponto de 

videomonitoramento – câmeras PTZ – com fornecimento de 

materiais, equipamentos e instalação. 

Unidade 5 

3 Contratação de serviços de locação e manutenção de leitura de 

placas através de câmera IP fixa, para 01 (uma) faixa de rodagem, 

com fornecimento de materiais, equipamentos e instalação 

Unidade 15 

 

 O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Canoas 

apresenta a seguinte descrição: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de 

Videomonitoramento Urbano por Tecnologia IP (Network) no município de Canoas - RS. 

 Em relação a quantidade de itens semelhantes ao certame, descreve: 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Câmera DOME PTZ (Marca PELCO) 02 MP Unidade 105 

Câmera DOME PTZ (Marca PELCO) 02 MP Unidade 07 

Câmera Fixa IP (Marca PELCO ou D-LINK) Unidade 110 

 

 

 O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Carazinho 

apresenta a seguinte descrição: Aquisição de componentes e contratação de serviços para 

manutenção do sistema de videomonitoramento público do Consórcio de Desenvolvimento 

Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí, através da captação e transmissão- de imagens 

em vias públicas para a cidade de Carazinho, incluindo fornecimento de equipamentos e 

softwares necessários à implantação da solução, com os serviços de instalação, 

configuração, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva e corretiva, 

conforme os quantitativos e especificações definidas no edital. 

 Em relação a quantidade de itens semelhantes ao certame, descreve: 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Câmera Speed Dome Full HD 30x Zoom Optico Unidade 10 
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 O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Espumoso 

apresenta a seguinte descrição: Aquisição de componentes e contratação de serviços para 

manutenção do sistema de videomonitoramento público, através de captação e transmissão 

de imagens em vias públicas para a cidade de Espumoso, incluindo o fornecimento de 

equipamentos e softwares necessários a implantação da solução, com os serviços de 

instalação, configuração, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva 

e corretiva. 

 Em relação a quantidade de itens semelhantes ao certame, descreve: 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Camera Speed Dome tipo I Unidade 8 

Camera para LPR (Kit com Lente + Caixa de Proteção + Iluminador) Unidade 4 

 

 

 O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Imbé 

apresenta a seguinte descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 

equipamentos e serviços, para implantação do videomonitoramento e cercamento eletrônico 

do município de Imbé/RS. 

 Em relação a quantidade de itens semelhantes ao certame, descreve: 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Kit Equipamento para Leitura Automática de Placas – OCR PÇ 8 

 

 

 Analisando os referidos atestado em sua descrição de serviços realizados, fica a 

empresa Teltex Tecnologia S.A.A possui capacidade técnica compatível com o objeto 

proposto pelo município de Registro, sendo a quantidade de equipamentos descritos no 

atestado são compatíveis e superiores a mínima exigida no edital. Diante do exposto, 

opinamos pela Habilitação da empresa Teltex Tecnologia S.A.. 

 

 

 Diante dos fatos, opinamos pelo seguinte: 
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EMPRESA: DATACITY SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 24.030.525/0001-38 

Situação: Inabilitada 

 

EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 00.752.995/0001-47 

Situação: Inabilitada 

 

EMPRESA: PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA ITANHAEM EIRELI 

CNPJ: 09.675.429/0001-53 

Situação: Habilitada 

 

EMPRESA: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

LTDA 

CNPJ: 80.590.045/0001-00 

Situação: Habilitada 

 

EMPRESA: TELTEX TECNOLOGIA S.A. 

CNPJ: 73.442.360/0001-17 

Situação: Habilitada 

 

Atenciosamente 

 

 

Everton Viana Santos 

Diretor de Mobilidade Urbana 

 

 

Claudio Bolsonello 

Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade 


