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Prezado pregoeiro, bom dia!
 
Referente ao RECURSO ADMINISTRATIVO - 853291 - Edital 004/2021 - LOTE 5
 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO.
 
Segue anexo recurso administrativo referente ao ITEM 5.
 
Por favor, acusar o recebimento deste e-mail.
 
Agradeço desde já!
 
 
 
Atenciosamente,

 
 

Recurso Administrativo - ITEM 5.pdf
4 MB 



 
 

 

 

À AUTORIDADE SUPERIOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

REF: RECURSO ADMINISTRATIVO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - processo 

administrativo de nº 202009000239777 

 

 

A licitante SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.510.770/0001-51, sediada à Rua Marcos Tomazini, 

145, na cidade de Londrina/PR, CEP 86.057-060, neste ato por sua representante legal 

conforme contrato social já anexado ao procedimento licitatório, na condição de 

licitante no certame em epígrafe, a tempo e modo respeitosamente vem perante Vossa 

Senhoria interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que 

indevidamente julgou incompatibilidade no equipamento ofertado (item 5), 

desclassificando a empresa IMPACTO INFOSEG. 

 

 

❖ DA TEMPESTIVIDADE 

 

O presente recurso é tempestivo na medida em que a interposição é feita dentro 

do prazo de 03 (três) dias, conforme item 68. do Edital de Pregão Eletrônico nº 

004/2021, tendo como termo final a data do presente protocolo, sendo, portanto, 

dentro do prazo legal/editalício. 

 

 

II. DA DECISÃO PROFERIDA PELO SR. PREGOEIRO E DIRETORIA DE OBRAS 

 

O Sr. pregoeiro e diretoria de obras declarou após análise técnica referente ao 

Lote 5, que o equipamento da empresa IMPACTO INFOSEG ofertado para o item não 

atende os requisitos mínimos deste edital, sendo este conforme relatório emitido pelo 

setor DIRETORIA DE OBRAS; 



 
 

 

 

 

 

 

Em razão da decisão proferida, foi procedida à inabilitação da ora Recorrente, 

em razão da incompatibilidade do produto ofertado (HD) com os equipamentos de 

gravadores licitado neste processo. 

 

Contudo, há a nítida necessidade de revisão da decisão proferida. 

 

Podemos analisar neste processo licitatório que é edital é MENOR PREÇO POR 

ITEM conforme item 50 do edital. 

 

Ainda podemos afirmar que neste processo não é AFIRMADO sobre a 

compatibilidade entre os equipamentos HD e GRAVADOR, caso solicite a comprovação 

de compatibilidade, solicito respeitosamente a essa equipe de licitação que demonstre 

em edital qual item que EXIGE a compatibilidade entre os equipamentos. 

 

Mesmo o edital não exigindo a compatibilidade, de forme clara e transparente 

sobre está contratação vamos comprovar que os equipamentos possuem 

compatibilidade entre si, podendo efetuar está contração. 

 

EDITAL SOLICITA NO ITEM 11 – sendo o item do TR 1. Gravador tipo I – 

suporte para 16 câmeras IP, item arrematado por nossa empresa e adjudicado, sendo 

marca e modelo ofertado; 



 
 

 

 

 

*Imagem portal licitacoes-e 

 

 

Neste item em específico foi adjudicado o seguinte modelo do gravador; 

 

*Imagem proposta comercial item 11 – empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI, item adjudicado. 

 

 

 

Este item NVD 3116 P possui compatiblidade para suportar HD de até 12TB, 

conforme link da fabricante Intelbras. 

Lista-de-Capacidade-e-Compatibilidade-de-HDs.pdf (intelbras.com) 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

EDITAL SOLICITA NO ITEM 1 – sendo o item do TR 2. Gravador tipo II – 

suporte para 32 câmeras IP, item arrematado pela empresa TECNO - IT TECNOLOGIA 

SERVICOS E COMUNICACAO LTDA e aceito pela está entidade.  

 

 

 

*Imagem proposta comercial item 11 – empresa TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E 

COMUNICACAO LTDA. 

 

Este item NVD 7132 possui compatibilidade para suportar HD de até 12TB, 

conforme link da fabricante Intelbras. 

Lista-de-Capacidade-e-Compatibilidade-de-HDs.pdf (intelbras.com) 

 

 
 

EDITAL SOLICITA NO ITEM 6 – sendo o item do TR 2. Gravador tipo II – 

suporte para 32 câmeras IP, item arrematado pela empresa 4KSEG SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS EIRELI e aceito pela está entidade.  

 



 
 

 

 

 

*Imagem proposta comercial item 11 – empresa 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI. 

 

Este item NVD 7132 possui compatibilidade para suportar HD de até 12TB, 

conforme link da fabricante Intelbras. 

Lista-de-Capacidade-e-Compatibilidade-de-HDs.pdf (intelbras.com) 

 

 
 

 

Mediante as informações apresentadas as cima onde informa os equipamentos 

que atende o edital e aceito por está entidade publica, a empresa IMPACTO INFOSEG, 

vem apresentar a compatibilidade entre HD seagate ST8000VX004 e Gravadores 

exigidos neste processo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Apresentando um pouco das especificações técnica do modelo HD seagate 

ST8000VX004, podemos verificar que atende o edital. 

 

https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-

DS1902-12-1906US-en_US.pdf 

 

 

VANTAGENS: 

 

❖ HD específico para sistema de segurança eletrônica conforme datasheet; 

 

 

 

 

❖ HD específico para gravadores de sistema eletronico; 

 

 

 

 

❖ Garantia de 3 anos, padrão de HD de sistema de segurança eletrônica.  

 

 
 

 

COMPATIBILIDADE HD ST8000VX004 x GRAVADOR INTELBRAS 

 

Em consulta com a Fabricante Intelbras sobre a compatibilidade do produto 

seagate ST8000VX004 com os gravadores Intelbras, segue a afirmação da Fábrica. 



 
 

 

 

 

 
*Imagem proposta CHAT entre IMPACTO INFOSEG x INTELBRAS, documento anexado junto 

a reste recurso administrativo. 

 

 

Como podemos analisar afirmação da fábrica Intelbras, os gravadores que 

possuem capacidade de mínimo 10TB será compatível com o modelo de HD seagate 

ST8000VX004, atendendo o cliente. 

 

 

Logo podemos verificar também, que as empresas ofereceram e aceito pela 

entidade publica os seguintes gravadores onde possuem no mínimo capacidade para 

10TB. 

 

ARREMATANTE DO ITEM 5 - SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI 

Produto ofertado: 

MARCA: INTELBRAS 

MODELO: NVD 3116P 

QUANTIDADE MINIMA DE TB: 12TB  

 

ARREMATANTE DO ITEM 1 - TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E 

COMUNICACAO LTDA 



 
 

 

 

Produto ofertado: 

MARCA: INTELBRAS 

MODELO: NVD 7132 

QUANTIDADE MINIMA DE TB: 12TB  

 

 

ARREMATANTE DO ITEM 6 - TECNO - 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 

Produto ofertado: 

MARCA: INTELBRAS 

MODELO: NVD 7132 

QUANTIDADE MINIMA DE TB: 12TB  

 

 

Logo, mediante afirmação da fábrica Intelbras “ O DVR será compatível, 

senhor, desde que o DVR suporte 10TB.” o modelo de HD seagate ST8000VX004 

atende aos requisitos de compatibilidade entre os gravadores ofertados, reforçando 

ainda que neste processo o edital NÃO exige a compatibilidade entre HD x 

GRAVADORES. 

 

 

PORTANTO, O PRODUTO APRESENTADO ATENDE EXATAMENTE AO QUE 

FOI LICITADO E EXIGIDO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,COMPROVANDO AINDA 

ITEM NÃO EXIGIDO EM EDITAL, CONFORME PARECER DA ANÁLISE TECNICA DA 

DIRETORIA DE OBRAS. 

 

 

Neste ponto, importante destacar o entendimento do TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, em consonância com o TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, que em recente decisão se manifestou sobre a necessidade 

do Pregoeiro se pautar pelo formalismo moderado em suas análises e decisões, 

de modo a garantir que a Administração Pública contrate a proposta mais 

vantajosa e não a que melhor cumpre o Edital, além do poder-dever de realizar 

diligências com o fim de sanar eventuais dúvidas: 

 



 
 

 

 

Ademais, conforme a consolidada jurisprudência dos Tribunais de Contas, 

no curso de procedimentos licitatórios a Administração Pública deve se 

pautar pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a 

adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, privilegiando 

o conteúdo sobre a forma dos atos. 

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si 

mesmo, mas, um meio para o atendimento de necessidades públicas e 

para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Nos 

termos do notório ditado de Adilson Dallari, a “licitação não é um 

concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de 

edital”. 

Por consequência, o rigor formal no exame das propostas dos licitantes 

não pode ser exagerado ou absoluto, devendo as simples omissões ou 

irregularidades na proposta ou documentação que a instrui, desde 

que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 

concorrentes, serem sanadas mediante a realização de diligência 

saneadora, ao invés da desclassificação sumária de propostas 

vantajosas ou potencialmente satisfatórias à Administração (TCU, 

Acórdão 2302/2012-Plenário) (...)  

(Acórdão 1095/2020 - Tribunal Pleno do TCE/PR, Processo 319660/15, 

relator Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, 04/06/2020.) 

 

 

A Lei de Licitações (8.666/93), em seu artigo 43, §3º, in verbis, dispõe sobre 

a realização de diligências nas licitações:  

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

(...) 

§3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 



 
 

 

 

posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

 

 

 

Nas palavras de Ivo Ferreira de Oliveira, a diligência tem por objetivo 

 

“(…) oferecer meios para que a Comissão de Licitação ou a 

Autoridade Superior possa promover inquirições, vistorias, exames 

pertinentes a questões que eventualmente surjam e até autorizar a 

juntada de documentos, permitindo à Comissão ou à Autoridade 

julgar corretamente o certame, graças aos esclarecimentos que a 

diligência lhe propiciou, mas sem perder de vista os princípios 

constitucionais e legais que norteiam o processo licitatório.”  

(Ivo Ferreira de Oliveira, Diligências nas Licitações Públicas, 

Curitiba, JM Editora, 2001, p. 24.) 

 

Portanto, as diligências têm por escopo as seguintes situações: 1) o 

esclarecimento de dúvidas; 2) obtenção de informações complementares; 

 

Além disso, caso o Pregoeiro e/ou área técnica tenha dúvidas quando informou 

em sua análise “PODE ATENDER”  solicitasse comprovação de compatibilidade entre os 

equipamentos, mesmo o edital não solicitando prova de compatibilidade, ao invés de 

apenas inabilitar a recorrente, como o fez.  

 

Conforme leciona Marçal Justen Filho, a diligência não se trata de faculdade da 

Administração, mas de um poder-dever do Pregoeiro e da Autoridade Superior, para o 

fim de sanar eventuais dúvidas sobre a documentação apresentada pela licitante: 

 

“A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da 

Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência e 

oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz à 

configuração da diligência como um poder-dever da autoridade 



 
 

 

 

julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a 

decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever 

da autoridade julgadora adotar as providências apropriadas para 

esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de diligência será 

obrigatória a sua realização.” 

(Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos, 16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.) 

 

A realização de diligências não teria apenas o condão de elucidar eventuais 

dúvidas que o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderiam ter em relação ao equipamento 

ofertado, mas garantiria que a Administração realizasse a contratação da proposta mais 

vantajosa e que melhor se adequa ao Edital, visando salvaguardar a Supremacia do 

Interesse Público.  

 

Ainda, o entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO é no sentido de 

que correções materiais, que não alterem o valor da proposta, devem ser aceitas pela 

Comissão de Licitação, haja vista a mitigação do rigorismo excessivo na avaliação das 

propostas/documentos, baseando-se em outros princípios que regem os certames 

licitatórios, tais como a SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO (interesse este que não 

está sendo observado no presente caso). 

 

Abaixo, destacamos trecho do Acórdão nº 187/2014, do Plenário do TCU: 

 

(...) 44. Assim, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que 

as propostas que não atendam as especificações contidas no ato 

convocatório da licitação devem ser desclassificadas, fato é que o 

rigorismo excessivo na apreciação das propostas vem sendo 

mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da supremacia do interesse 

público. 

45. Esse último princípio não pode ser afastado, no presente caso, sob a 

alegação de que malferiria o princípio da isonomia entre licitantes. Isso 

porque não se está falando em oportunizar apresentação de proposta de 

preços nova, por uma licitante, negando-se esse benefício à outra, mas 



 
 

 

 

apenas de correção de erros materiais, que não impactam no valor global 

da proposta.  

46. Ademais, diante de aparente conflito, não haveria que se mitigar o 

atendimento do melhor interesse da Administração, que, com a ampliação 

da competitividade, obteria proposta mais vantajosa. 

47. No caso avaliado, verifica-se que a rejeição da proposta da 

representante torna-se mais prejudicial ao interesse público, do que 

a sua manutenção, inobstante os erros apontados em seu conteúdo. 

(...) 

(Acórdão 187/2014 – Plenário, TCU, Processo TC 028.079/2013-2, Relator 

Ministro Valmir Campelo, 05/02/2014) 

 

 

Portanto, indevida a inabilitação da recorrente, posto que os vícios constantes 

na documentação técnica apresentada foram devidamente sanados pela fabricante 

Intelbras, marca que atende os requisitos mínimos dos gravadores solicitados neste 

edital, sendo efetivamente demonstrado que a empresa IMPACTO INFOSEG que 

cumpre todos os requisitos do Edital, possuindo plenas condições de atender a 

Administração Pública na presente contratação. 

 

Com o evidente respeito à decisão proferida pelo sr. Pregoeiro e pelo sr e pela 

área técnica, sua decisão afronta às normas que regem as licitações, bem como ao 

entendimento dos Tribunais de Contas, conforme exposto acima, motivo pelo qual tem-

se a necessidade de reforma da decisão que inabilitou a empresa Recorrente, para o fim 

de habilitar e declarar vencedora da presente licitação a empresa SCJ SEGURANCA 

DIGITAL EIRELI.  

 

III. DOS PEDIDOS. 

 

Diante do exposto, requerendo que seja exercido pela autoridade 

pública o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 

8.666/93, requer seja o presente recurso recebido e processado, bem como julgados 



 
 

 

 

procedentes todos os seus pedidos para o fim de habilitar e declarar vencedora a 

empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI. 

 

Por conta de todo o exposto, conclui-se cristalinamente que há motivos 

para que a decisão do(a) i. pregoeiro(a) que prejudica a recorrente (e toda a 

Administração Pública) seja revista e, assim, seja reconhecido o equívoco da mesma 

tendo em vista que restou demonstrado o vício presente compatibilidade entre HD 

x GRAVADORES, devidamente sanado, demonstrando-se que o equipamento HD 

ofertado atende às especificações do Edital, prosseguindo-se o certamente na 

forma prevista em lei! 

 

Nestes termos e ciente da possibilidade de se recorrer ao Judiciário para 

se fazer cumprir a lei, por ser medida do mais estrito cumprimento da legalidade, requer 

deferimento do presente recurso apresentado. 

 

Londrina, 27 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI 

ALINE CRISTINA DA SILVA DINIZ 

CPF: 054.783.389-07 RG: 9.156.108-5 SSP-PR 

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO - PP 

ALINE CRISTINA DA 
SILVA 
DINIZ:05478338907

Assinado de forma digital por 
ALINE CRISTINA DA SILVA 
DINIZ:05478338907 
Dados: 2021.02.27 11:31:02 -03'00'



Diretoria de Obras

ITEM 1 38 gravador tipo II - suporte para 32 câmeras IP fabricante: Intelbrás, Modelo: NVD 1232

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 2 786 câmera tipo I - dome uso interno fabricante: Hikvision, Modelo: DS-2CD3756G2-IZS

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 3 604 câmera tipo II - bullet uso interno fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 3260 Z

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 4 49 câmera tipo III - ptz uso externo �fabricante: Hikvision, Modelo: DS-2DE5225IW AE

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 5 98 hd 8tb para cftv fabricante: Seagate, Modelo: ST8000VX004

Atende

NÃO

Deve possuir uma saída de vídeo BNC

Resolução máxima 1920 × 1080

SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIREI EPP

PODE ATENDER

Requisito Observações do produto ofertado

De acordo com a lista fornecida pelo fabricante de gravadores, o modelo ofertado 
(ST8000VX0004) não é compatível com o NVD. Ao contrário do modelo 
ST8000VX0022 e ST8000VE0004.
Sugiro que a licitante apresente datasheet e/ou comprovantes de que o modelo 
ofertado é compatível com os gravadores de vídeo, objeto do mesmo Edital. 

TELTEX TECNOLOGIA S.A.

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

Deverá possui ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura 
máxima F1,5

Campo de visão horizontal: 57,6 ° a 2,5 ° (Wide-Tele), Campo de visão vertical: 34,4 
° a 1,4 ° (Wide-Tele), Campo de visão diagonal: 64,5 ° a 2,9 ° (Wide-Tele); Faixa de 
abertura focal F1.6 to F3.5

Deverá possuir iluminação mínima de 0 Lux em modo Preto e Branco Iluminação mínima em modo Preto e Branco 0.001 Lux

Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) /
WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/

Requisito Observações do produto ofertado
Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 
VGA(640×480)

Resolução máxima 2MP

Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para 
cada uma delas sensibilidade e limiar independentes

Não informa sobre a dectação por área, apenas informa sobre detecção de 
movimento

Deve posuir interface Web em português Não possui  

Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over 
Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af

Alimentação do dispositivo 12Vdc - 4A, sendo necessário o uso de fontes, o que se 
adequa a realidade do Tribunal que utiliza alimentação PoE. 

Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de, no mínimo, 45m Alcance da iluminação infravermelho (IR) até 40m

Deve possuir 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 saída de alarme (300mA e 12Vdc)
Equipamento possui características divergentes do requisito: "1 entrada, 1 saída 
(máx. 24 VCC / 24 VCA, 1 A)"

Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior Documentação não cita zoom óptico

Documentação não cita o recurso exigido
FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

NÃO ATENDE

Deverá suportar ao menos 2 canais com resolução 4K a 25FPS Apenas 1 canal com resolução 4K a 25FPS

Deverá suportar ao menos as seguintes funções de rede: HTTP, TCP/IP, IPv4, 
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de Alarme, 
Busca IP

Funções de rede não atendem a todos os requisitos

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Possui somente duas portas USB

TELTEX TECNOLOGIA S.A.

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

Possuir fonte de alimentação interna bivolt automática (100-240 VAC 50/60 
Hz), com consumo máximo de 12W

12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0). Alimentação do dispositivo é 12Vdc - 4A e, 
portanto, precisa de fonte externa para ligação em corrente alternada

Deverá suportar as compressões de vídeo H.265, H.264 e MJPEG Não suporta MJPEG

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Não possui entradas de alarme



Diretoria de Obras

ITEM 6 12 gravador tipo II - suporte para 32 câmeras IP fabricante: Intelbrás, Modelo: NVD 1232

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 7 249 câmera tipo I - dome uso interno fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 555D Z IA

Atende

ITEM 8 201 câmera tipo II - bullet uso interno fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 3260 Z

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 9 16 câmera tipo III - ptz uso externo fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 5225 SD IR

ITEM 10 32 hd 8tb para cftv fabricante: Seagate, Modelo: ST8000VX004

Atende

NÃO

ITEM 11 15 gravador tipo I - suporte para 16 câmeras IP fabricante: HIKVISION, Modelo: DS-7616NI-K2/16P

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Deve permitir buscar gravação por data e hora com precisão por segundos e 
por detecção de movimento

Documentação não cita o recurso exigido

Documentação não cita o recurso exigido
Deverá permitir controle da reprodução como em velocidade rápida, pausa, 
parar, retrocesso, reprodução lenta e/ou tela cheia

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

Possuir, no mínimo, 4 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, 
visando otimizar o tamanho do arquivo

Documentação não cita o recurso exigido

Deverá possuir, no mínimo, 3 zonas de máscara de privacidade configurável 
por canal

Documentação não cita o recurso exigido

Possibilitar ocultar uma ou mais câmeras para determinados usuários Documentação não cita o recurso exigido

Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over 
Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af

Alimentação do dispositivo 12Vdc - 4A, sendo necessário o uso de fontes, o que se 
adequa a realidade do Tribunal que utiliza alimentação PoE. 

ELETROPEÇAS TI

ATENDE

SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIREI EPP

PODE ATENDER

Requisito Observações do produto ofertado

De acordo com a lista fornecida pelo fabricante de gravadores, o modelo ofertado 
(ST8000VX0004) não é compatível com o NVD. Ao contrário do modelo 
ST8000VX0022 e ST8000VE0004.
Sugiro que a licitante apresente datasheet e/ou comprovantes de que o modelo 
ofertado é compatível com os gravadores de vídeo, objeto do mesmo Edital. 

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado
Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 

Resolução máxima 2MP

Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para 
cada uma delas sensibilidade e limiar independentes

Não informa sobre a dectação por área, apenas informa sobre detecção de 
movimento

Deve posuir interface Web em português Não possui  

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Possui somente duas portas USB

BORGES E LOPES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado
Atende todos os requisitos

FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

Possuir fonte de alimentação interna bivolt automática (100-240 VAC 50/60 
Hz), com consumo máximo de 12W

12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0). Alimentação do dispositivo é 12Vdc - 4A e, 
portanto, precisa de fonte externa para ligação em corrente alternada

Deverá suportar as compressões de vídeo H.265, H.264 e MJPEG Não suporta MJPEG

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Não possui entradas de alarme

Deverá suportar ao menos 2 canais com resolução 4K a 25FPS Apenas 1 canal com resolução 4K a 25FPS

Deverá suportar ao menos as seguintes funções de rede: HTTP, TCP/IP, IPv4, 
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de Alarme, 
Busca IP

Funções de rede não atendem a todos os requisitos

FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado



Diretoria de Obras

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Sua interface local e web deverá ser totalmente em português Documentação não cita o recurso exigido

Sistema de gerenciamento e gravação para no mínimo 16 câmeras IP com 
resolução em pelo menos Full HD a 30 fps por canal

Segundo o datasheet do fabricante: 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-
ch @ 1080p (30fps), logo não atende

Documentação não cita o recurso exigido

Não possui esse protocolo

Deverá suportar backup dos arquivos ao menos em formato .AVI

Possuir compatibilidade com ao menos o protocolo ONVIF perfil s
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08:57

Olá FABIANO HENRIQUE PAULINO, 

Meu nome é Gabriela Duarte Farias e vou te ajudar a partir de agora, ok?

o que seria?? 

08:59

Bom dia Gabriela, tudo bem? 
somos integradores Intelbras SCJ SEGURANÇA DIGITAL, CNPJ: 15.510.770/0001-51,
e preciso se auxilio seu em compatibilidade entre DVR e HD  

estou oferecendo para o meu cliente o HD SEAGATE / ST8000VX004 linha especifica
para Monitoramento eletronico, poderia confirmar para mim por favor, se o HD é
compatível com todos os gravadores da Intelbras?

09:01

Por favor aguarde um momento, estou transferindo para o setor responsável

09:01

ok, muito obrigado.

09:10

Caso caia o chat, solicito que encaminhe via e-mail: licitacao@gruposmartseg.com.br

09:23

Olá FABIANO HENRIQUE PAULINO, tudo bem? Me conte melhor o que está
acontecendo para eu poder melhor te ajudar, ok?

09:27

meu cliente consultou a tabela de compatibilidade HD de vocês entre HD e DVR, e ele
não encontrou esse modelo de HD em especifico ST8000VX004 , mas por se tratar de
um equipamento especifico para monitoramento eletrônico 24x7, apenas quero pegar
essa confirmação com vocês sobre a compatibilidade entre seagate skyhawk e
Intelbras.

Lista de compatibilidade da intelbras 
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-02/Lista-de-Capacidade-e-
Compatibilidade-de-HDs.pdf

Sabendo que o modelo ST8000VX004 seagate skyhawk é para CFTV, ele é compatível
com todas as linhas de gravadores da Intelbras, correto?

09:34

O DVR será compativel, senhor, desde que o DVR suporte 10TB.

09:38

perfeito, ele suporta no minimo 10TB

muito obrigado pela sua disposição.  
como sempre, um ótimo atendimento da Intelbras quanto ao suporte técnico.

Há algo mais em que eu possa lhe ajudar?
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Best-Fit Applications

Network video recorders (NVR)
Surveillance DVRs

3.5 HARD DRIVE DATA SHEET

Smart. Safe. Secure. 
Surveillance-Specialized Storage

SkyHawk™ leverages Seagate's extensive experience in designing
drives purpose-built for surveillance applications.

Key Advantages
ImagePerfect™ firmware is designed to ensure seamless video footage capture in
24×7 surveillance workloads1 that record video from 64 HD cameras.

SkyHawk Health Management actively helps protect your surveillance storage by
focusing on prevention, intervention, and recovery options.2 Included is RAID
RapidRebuild™, which provides 3× faster volume rebuilds over traditional RAID
rebuilds.

RV sensors built in allow drives to maintain performance in multi-bay systems, giving
customers the flexibility to scale their systems when more storage is needed.

ATA streaming support enables recordings from up to 64 HD cameras for smooth,
uninterrupted footage.

1M hours MTBF, 3-year limited warranty3 represents an improved total cost of
ownership (TCO) with reduced maintenance costs.

Lower power consumption means a reduction in heat emissions, which improves
reliability in surveillance solutions. Tarnish-resistant components help protect drive
from environmental elements, increasing field reliability.

Unparalleled data protection with an optional 2-year Rescue Data Recovery
Services plan, providing access to Seagate's secure labs with industry-leading data
recovery success rates.

1 SkyHawk surveillance drives are designed for always-on workloads of 180TB/year. For higher transaction workloads, see Seagate’s

enterprise-class drive offerings.

2 Contact your Seagate sales representative for further information.

3 Seagate does not recommend operating at sustained extreme temperatures. Operating at higher temperatures will reduce useful life of

the products.



Specifications 8TB 8TB 6TB 6TB 4TB

Standard Model Numbers1 ST8000VX004 ST8000VX0022 ST6000VX001 ST6000VX0023 ST4000VX007

SkyHawk™ Health Management Included Yes Yes Yes Yes Yes

Interface SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

Features and Performance

Drive Bays Supported Up to 16 Up to 16 Up to 16 Up to 16 Up to 16

Cameras Supported Up to 64 Up to 64 Up to 64 Up to 64 Up to 64

RV Sensors Yes Yes Yes Yes Yes

Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) 210MB/s 210MB/s 180MB/s 195MB/s 190MB/s

Cache (MB) 256 256 256 256 64

Reliability/Data Integrity

Tarnish Resistant Yes Yes Yes Yes Yes

Load/Unload Cycles 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max 1 per 10E15 1 per 10E15 1 per 10E14 1 per 10E15 1 per 10E14

Power-On Hours per Year (24×7) 8760 8760 8760 8760 8760

Workload Rate Limit (WRL)2 180 180 180 180 180

MTBF 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr

Warranty, Limited (years)3 3 3 3 3 3

Power Management

Startup Current, Typical (12V, A) 1.8 2.0 1.8 2 1.8

Average Operating Power (W) 8.73W 9.0W 5W 9W 5.5W

Idle Average (W) 7.06W 7.6W 3.4W 7.2W 3.2W

Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W) 0.96/0.96 0.6/0.6 0.25/0.25 0.6/0.6 0.25/0.25

Voltage Tolerance (5V) +10/-5% ±5% ±5% ±5% ±5%

Voltage Tolerance (12V) ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%

Environmental/Temperature

Operating (ambient, min °C) 5 5 0 5 0

Operating (drive case, max °C)4 70 70 70 70 70

Nonoperating (ambient, min °C) -40 -40 -40 -40 -40

Physical

Height (mm/in, max) 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in

Width (mm/in, max) 101.85mm/4.010in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in

Depth (mm/in, max) 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in

Weight (g/lb) 716g/1.579lb 780g/1.72lb 610g/1.345lb 705g/1.55lb 635g/1.40lb

Carton Unit Quantity 20 20 20 20 20

Cartons per Pallet/Cartons per Layer 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8

1 Later 6TB and 3TB models are ST6000VX001 and ST3000VX009.
2 SkyHawk surveillance drives are designed for always-on workloads of 180TB/year. For higher transaction workloads, see Seagate’s enterprise-class drive offerings.
3 Extended warranty options available. Consult your distributor for details.
4 Seagate does not recommend operating at sustained extreme temperatures. Operating at higher temperatures will reduce useful life of the products.
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Specifications 3TB 3TB 2TB 1TB

Standard Model Numbers1 ST3000VX009 ST3000VX010 ST2000VX008 ST1000VX005

SkyHawk™ Health Management Included — — — —

Interface SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

Features and Performance

Drive Bays Supported Up to 8 Up to 8 Up to 8 Up to 8

Cameras Supported Up to 64 Up to 64 Up to 64 Up to 64

RV Sensors — — — —

Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) 180MB/s 190MB/s 180MB/s 180MB/s

Cache (MB) 256 64 64 64

Reliability/Data Integrity

Tarnish Resistant Yes Yes Yes Yes

Load/Unload Cycles 300,000 300,000 300,000 —

Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max 1 per 10E14 1 per 10E14 1 per 10E14 1 per 10E14

Power-On Hours per Year (24×7) 8760 8760 8760 8760

Workload Rate Limit (WRL)2 180 180 180 180

MTBF 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr

Warranty, Limited (years)3 3 3 3 3

Power Management

Startup Current, Typical (12V, A) 1.8 1.8 1.8 1.8

Average Operating Power (W) 3.5W 5.6W 5.6W 5.6W

Idle Average (W) 2.5W 4.0W 4.0W 4.0W

Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W) 0.25/0.25 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5

Voltage Tolerance (5V) ±5% ±5% ±5% ±5%

Voltage Tolerance (12V) ±10% ±10% ±10% ±10%

Environmental/Temperature

Operating (ambient, min °C) 0 0 0 0

Operating (drive case, max °C)4 70 70 70 70

Nonoperating (ambient, min °C) -40 -40 -40 -40

Physical

Height (mm/in, max) 20.20mm/0.795in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 20.20mm/0.795in

Width (mm/in, max) 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in

Depth (mm/in, max) 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in

Weight (g/lb) 490g/1.08lb 490g/1.08lb 610g/1.345lb 415g/0.915lb

Carton Unit Quantity 25 20 20 25

Cartons per Pallet/Cartons per Layer 40/8 40/8 40/8 40/8

1 Later 6TB and 3TB models are ST6000VX001 and ST3000VX009.
2 SkyHawk surveillance drives are designed for always-on workloads of 180TB/year. For higher transaction workloads, see Seagate’s enterprise-class drive offerings.
3 Extended warranty options available. Consult your distributor for details.
4 Seagate does not recommend operating at sustained extreme temperatures. Operating at higher temperatures will reduce useful life of the products.
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Goiânia, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Referente: PE 004/2021, Itens Ampla Disputa, cujo objeto é a formação de Registro de Preço para eventual 

aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV IP), conforme descrições, quantitativos e 

especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 

1) TECNO-IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO 

 

 Focada no desenvolvimento de soluções a Tecno-IT é uma integradora de produtos e serviços que tem 

como missão oferecer excelência em engenharia e Tecnologia da Informação, superando as expectativas de 

nossos clientes, gerando valor e proporcionando uma relação de longo prazo.  

 

 Inovadora, a Tecno-IT desenvolveu diversas soluções inerentes aos mais diferentes nichos e mercados, 

em evolução constante no mercado, conquistamos clientes renomados nos setores público e privado, sempre 

valorizando a seriedade e a ética, que também reflete nas parcerias com nossos fornecedores, as maiores e 

melhores empresas de tecnologia do mercado mundial. Nosso amplo portfólio abrange soluções em Segurança 

Física e lógica, Infraestrutura de TI, Data Centers, Cidades Inteligentes e soluções customizadas à cada 

negócio. 

 

 Nossa equipe é altamente especializada, com profissionais certificados para ofertar produtos e serviços 

que aperfeiçoam e otimizam ambientes corporativos, garantindo a segurança e a escalabilidade que seu 

negócio precisa.  

 

 A Tecno IT se baseia na entrega de produtos inovadores e serviços de qualidade com segurança, 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. Estamos sempre atentos às evoluções mercadológicas, para 

continuar proporcionando qualidade com compromisso e competitividade. 

 

  

 Agradecemos a oportunidade.  



 

 

2) DADOS DA PREPONENTE 

 

Razão Social: Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação Ltda. 

Número do CNPJ: 19.354.200/0001-70 

Inscrição Estadual: 10.585.863-3 

Inscrição Municipal: 3640310 

Endereço completo: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2690, Ed. Metropolitan, 6° Andar, Salas 601-603, Jd. Goiás. 

CEP: 74810-100 

Contato: ERICK REIS BARROS 

Telefone: (62) 33414-9500 / (62) 62-981610096 

E-mail: ERICK.BARROS@TECNO-IT.COM.BR 

Endereço Eletrônico: www.tecno-it.com.br 

Dados Bancários: BANCO SANTANDER – 033, CONTA: 3678, AGÊNCIA: 130047146. 

Prazo de validade da proposta: 60 dias. 

  



 

 

3) PROPOSTA TÉCNICA 

 

1   
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA/MODELO QTDE UN 

1 
GRAVADOR TIPO II – SUPORTE PARA 32 
CÂMERAS IP 

Intelbras /NVD 7132 38 UN 

2 CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO Intelbras /VIP 5550 D Z IA 786 UN 
3 CÂMERA TIPO II – BULLET USO INTERNO Intelbras /VIP 5550 Z IA 604 UN 

4 CÂMERA TIPO III – PTZ USO EXTERNO Intelbras /VIP 5225 SD IR 49 UN 

5 HD 8TB PARA CFTV Western Digital/WD82PURZ 98 UN 
 

4) PROPOSTA COMERCIAL  

 

1 ITENS AMPLA DISPUTA  PREÇO DE VENDA 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA/MODELO QTDE UN 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

1 
GRAVADOR TIPO II – SUPORTE 
PARA 32 CÂMERAS IP 

Intelbras/NVD 7132 38 UN  R$ 4.374,00   R$ 166.212,00  

2 
CÂMERA TIPO I – DOME USO 
INTERNO 

Intelbras/VIP 5550 D Z IA 786 UN  R$ 3.177,00   R$ 2.497.122,00  

3 
CÂMERA TIPO II – BULLET USO 
INTERNO 

Intelbras/VIP 5550 Z IA 604 UN  R$ 3.183,00   R$ 1.922.532,00  

4 
CÂMERA TIPO III – PTZ USO 
EXTERNO 

Intelbras/VIP 5225 SD IR 49 UN  R$ 6.688,00   R$ 327.712,00  

5 HD 8TB PARA CFTV Western Digital/WD82PURZ 98 UN  R$ 2.475,00   R$ 242.550,00  
               

  



 

 

 

Declaramos que: 

 

1. O prazo da validade da proposta é de 60 dias. 

2. Todos os bens fornecidos são novos, de primeiro uso; 

3. Estão inclusos todos os itens acessórios de hardware e software, incluindo licenças, conectores, interfaces, 

suportes, braços organizadores de cabos e demais acessórios necessários para instalação e funcionamento 

dos equipamentos, em plena compatibilidade com as especificações constantes neste documento e 

recomendadas pelo fabricante; 

4. A garantia dos equipamentos está de acordo com as especificações do Termo de Referência; 

5. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte do 

fornecimento e da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 

administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, 

sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos.  

6. Nos preços cotados estão incluídos todos os materiais, insumos, suportes, acessórios, equipamentos 

necessários ao pleno funcionamento da solução, em plena compatibilidade com as especificações 

constantes no TR e recomendadas pelos fabricantes; 

7. Estamos de pleno acordo e que atendemos em plenitude todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 

Referência e que todos os equipamentos fornecidos atendem as garantias técnicas previstas no termo de 

referência. 

8. A proposta comercial apresentada está em plena conformidade com as características descritas no edital e 

anexos integrantes do Pregão Eletrônico Nº 04/2021. 

 

ERICK REIS BARROS 

DIRETOR COMERCIAL 

TECNO-IT Tecnologia e Serviços LTDA 

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2690, Ed. Metropolitan, 6° Andar, Jd. Goiás, CEP: 74810-100 

e-mail: erick.barros@tecno-it.com.br 

Tel/Fax : (62) 3414-9500 / 62-98161-0096 

ERICK REIS 
BARROS:02497
243166

Assinado de forma digital 
por ERICK REIS 
BARROS:02497243166 
Dados: 2021.02.02 
14:25:42 -03'00'



 



 

 

 
 

PREGÃO EETRÔNICO Nº 004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
202009000239777 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIAS 
 
 

Apresentamos nossa proposta referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n.º 004/2021 - Processo .:  202009000239777 

 
1. DADOS DA EMPRESA: 

Nome da Empresa: 4Kseg Soluções Tecnológicas Eireli EPP CNPJ: 26.202.210/0001-56 

Inscrição Estadual / Municipal ou do Distrito Federal: I.E.: 258134810 / I.M.: 22956 

Endereço: Rua Najla Crone Guedert, 820 – Setor 1 – Bairro Pagani  Contato: Maria Inês  Telefone:    (48)4042-1767  

E-mail: 4kseg@4kseg.com.br  

DADOS S BANCÁRIOS:  

 
Nome do Banco:   Banco: 001 - Agencia: 5422-4  Conta Corrente: 8471-9 

 
3. RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 
Maria Inês Peliciotti Abdo – RG.: 9.605.820-1     CPF.: 960.703.908-49 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão Eletrônico, bem como verificamos 

todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e 

estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa a realização 

integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 
Item Descrição Qtd/Unid Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total (R$) 

6 Gravador tipo II – suporte para 32 câmeras IP 
Sistema de gerenciamento e gravação de imagens com sistema Linux 
embarcado e microprocessador embutido de alto desempenho, com as 
seguintes características: 
• Deverá possuir ao menos 32 canais IPs com resolução de até 1080P a 30 
FPS por canal; • Deverá ser possível verificar informações como o status do 
HD,estatística de transmissão de dados, gravação de registros, usuários online 
e rede ausente por meio da interface local; • Deve suportar ao menos o 
protocolo ONVIF perfil S (fabricante deve ser integrante do fórum); • Deve 
permitir a construção de projetos de CFTV totalmente IP, sem a necessidade 
de agregar um servidor à rede; • Deverá suportar ao menos 2 canais com 
resolução 4K a 25FPS; • Possuir fonte de alimentação interna bivolt automática 
(100-240 VAC 50/60 Hz), com consumo máximo de 12W; • Deverá possuir ao 
menos uma saída de vídeo HDMI; • Deve permitir a edição de áudio e vídeo; 
• Deverá suportar as compressões de vídeo H.265, H.264 e MJPEG; • Deverá 
possuir, no mínimo, 4 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, 
bem como a possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; • 
Possuir pelo menos 2 zonas de máscara de privacidade configurável por canal, 
bem como suportar a configuração de bitrate (Kbps) individual por câmera; • 
Deverá possilbilitar o backup por pen drive (formatação FAT32), disco rígido 
USB, download por rede e FTP, bem como suportar backup dos arquivos ao 

12 4.374,46 52.493,52 

 

 



 

 

 

 

 

 menos no formato .AVI; • Deverá possuir interface de rede RJ 45 (10/100/1000 
Mbps); • Deverá possuir a função de adição automática de câmeras, quando o 
mesmo estiver sem nenhuma câmera adicionada ao sistema; • Deverá 
possibilitar o uso de aplicativo de celular para visualização das imagens em 
tempo real; • Deverá suportar ao menos as seguintes funções de rede: HTTP, 
TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, 
Servidor de Alarme, Busca IP; • Deverá possuir interface local e WEB em 
português, bem como permitir atualização do sistema de software; • A operação 
remota deve possibilitar: monitoramento, configuração do sistema, reprodução, 
download de arquivos gravados, e informações sobre registros; deverá possuir 
acessibilidade via web browser com o uso de no mínimo 1 (um) navegador; 
• Deverá possuir interface local para verificar status do HD, estatística de 
transmissão de dados, gravação de registros, versão de bios, usuários online e 
rede ausente; • Permitir a captura de pacotes via interface local e 
armazenamento em dispositivo USB, bem como permitir realizar teste de 
conectividade (ping) através de interface local e serviço de cloud; • Deverá 
possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com mouse USB e 
ao menos 3 entradas USB 2.0; • Deverá possibilitar a instalação em mesa ou 
bandeja de rack; • Deverá possuir certificação FCC e CE, bem como seu 
fabricante deverá fazer parte do fórum de padronização ONVIF (Open Network 
Video Interface Forum); • Deverá permitir a configuração de entrada e saída de 
horário de verão programada, bem como permitir o envio de e-mail para ao 
menos 3 (três) destinos; • Deve possibilitar o backup de arquivos de 
configuração do sistema, bem como possuir proteção através de filtragem de 
IP; • Deve permitir controle PTZ através da rede TCP/IP para speed domes IP 
que seja do mesmo fabricante; • Deverá suportar ao menos 1 HD SATA de, no 
mínimo, 8TB para armazenamento; • Deverá suportar configuração e 
recebimento de eventos de: detecção de movimento, perda de vídeo e 
mascaramento de câmera; • Possuir função dual bitstream, possibilitando 
gravação em dois streams de todos os canais simultaneamente; • O 
equipamento deverá ser fornecido com garantia de, no mínimo, 1 ano pelo 
fabricante juntamente com mouse USB e guia do usuário em português.  
Marca Intelbras-Modelo NVD 7132 

   

7 Câmera tipo I – dome uso interno 
Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as 
seguintes especificações técnicas: 
• Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal– 
Oxide–Semiconductor) de1/2,7” com varredura progressiva; • Deve possuir 
iluminação infravermelho (IR) de, no mínimo, 45m; • Deverá possuir função de 
IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do 
ganho nos níveis entre 1 a 100; • Deve possuir lente varifocal motorizada com 
distância focal entre 2,7 e 13,5mm; • Deve possuir zoom óptico de 5x ou 
superior; • Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com 
abertura máxima F1,5; • Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894lux em 
modo Colorido; • Deverá possuir iluminação mínima de 0lux em modo Preto e 
Branco; • Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 
VGA(640×480); • Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; • Deve possuir 
resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; • Possuir velocidade de obturador 
de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; • Deverá possuir 
compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; • Deve transmitir 
pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração 
para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar 
compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Suportar compensação BLC 
sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o 
BLC; • Possuir interface Web em português; • Possuir função de detecção de 
movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e 
limiar independentes; • Possibilidade de visualização das imagens e 
configuração via Web Browser; • Possuir função de detecção de movimento 
com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e 
fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá 
estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e 
ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deverá possuir zonas 
de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 3 zonas 
independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. 
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 • Deverá suportar no texto da sobreposição; • Deverá possuir no mínimo mais 
3 campos destinados texto, com capacidade de no mínimo 22 caracteres cada 
um. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no 
mínimo 3 zonas independentes); • Suportar troca agendada de configurações 
como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do 
obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou 
preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas 
durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro 
período; • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 
10/100BASE-T; • Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede 
ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Possuir arquitetura (API) aberta 
para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: HTTP; 
HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; 
DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP;; Bonjour; SIP; Multicast; • 
Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login 
configurável; • Deve possuir uma saída de vídeo BNC; • Deve possuir qualidade 
de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Possuir proteção 
através de senhas com, no mínimo, 11 níveis de acesso; • Deve permitir 
proteção através de filtragem IP; • Deve possuir acessibilidade com uso do 
navegador Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface 
web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser 
disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; • Deve possuir de 
forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos 
móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante; • Possuir suporte as seguintes 
entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo 
padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da 
câmera. • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Deve possuir 
um consumo igual ou inferior a 15W; • Suportar faixa de temperatura e umidade 
de operação: -20°C~+50°C, <95%; • Permitir configuração de entrada e saída 
de horário de verão programada; • Permitir envio de e-mail para no mínimo 2 
destinos; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve 
permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento 
(detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da 
autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a 
verificação da mesma. • Deve possuir visualização de Log de alarme on-line 
com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução 
de Som. • Deverá possuir a função de região de interesse; • Possuir serviço de 
Cloud; • Deve possuir 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 saída de alarme (300mA e 
12Vdc); • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir 
armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção 
antivandalismo IK10; • Deve ter detecção de face com transmissão de 
metadados que podem ser interpretados por gravadores com reconhecimento 
facial; • Deve possuir inteligência artificial perimetral com capacidade de 
classificar humanos e veículos, deteção de estacionamento, atitude suspeita e 
aglomeraçao de pessoas; • Deve possuir mapa de calor com relatórios de até 1 
semana; • Deve possuir contagem de pessoas em 2 fluxos (entrada e saída); 
Marca Intelbras-Modelo VIP 5550 D Z IA 

   

8 Câmera tipo II – bullet uso interno 
Deverá ser colorida do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes 
especificações técnicas: 
• Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal– 
Oxide–Semiconductor) de1/2,7” com varredura progressiva; • Deve possuir 
iluminação infravermelho (IR) de no mínimo 45m; • Deverá possuir função de 
IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do 
ganho nos níveis entre 1 a 100; • Deve possuir lente varifocal motorizada com 
distância focal entre 2,7 e 13,5mm; • Deve possuir zoom óptico de 5x ou 
superior; • Deverá possui ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com 
abertura máxima F1,5; • Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894Lux em 
modo Colorido; • Deverá possuir iluminação mínima de 0Lux em modo Preto e 
Branco; • Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 
VGA(640×480); • Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; • Deve possuir 
resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; • Possuir velocidade de obturador 
de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; • Deverá possuir 
compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; • Deve transmitir 
pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração 
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 para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar 
compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Suportar compensação BLC 
sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o 
BLC; • Possuir interface Web em português; • Possuir função de detecção de 
movimento com até 3 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e 
limiar independentes; • Possibilidade de visualização das imagens e 
configuração via Web Browser; • Possuir função de detecção de movimento 
com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e 
fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá 
estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e 
ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deverá possuir zonas 
de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 3 zonas 
independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. 
• Deverá suportar no texto da sobreposição; • Deverá possuir no mínimo mais 
3 campos destinados texto, com capacidade de no mínimo 22 caracteres cada 
um. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no 
mínimo 3 zonas independentes); • Suportar troca agendada de configurações 
como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do 
obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou 
preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas 
durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro 
período; • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 
10/100BASE-T; • Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede 
ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Possuir arquitetura (API) aberta 
para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: HTTP; 
HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; 
DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP;; Bonjour; SIP; Multicast; 
• Deverá possuir controle de acesso ilegal; • Deve possuir qualidade de serviço 
(QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Possuir proteção através 
de senhas com, no mínimo, 11 níveis de acesso; • Deve permitir proteção 
através de filtragem IP; • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador 
Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e 
software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser 
disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; • Deve possuir de 
forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos 
móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Possuir suporte 
as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) 
definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir hardware de PoE interno 
ao case da câmera. • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • 
Deve possuir um consumo igual ou inferior a 13W; • Suportar faixa de 
temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; • Permitir 
configuração de entrada e saída de horário de verão programada; • Permitir 
envio de e-mail para no mínimo 2 destinos; • Deve possibilitar o backup dos 
arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o 
servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir 
visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de 
Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. • Deverá possuir a 
função de região de interesse; • Possuir serviço de Cloud; • Deve possuir no 
mínimo 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 sáida de alarme (300mA e 12Vdc); • Deve 
possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir armazenagem em cartão 
micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção antivandalismo IK10; • Deve 
ter detecção de face com transmissão de metadados que podem ser 
interpretados por gravadores com reconhecimento facial; • Deve possuir 
inteligência artificial perimetral com capacidade de classificar humanos e 
veículos, deteção de estacionamento, atitude suspeita e aglomeraçao de 
pessoas; • Deve possuir mapa de calor com relatórios de até 1 semana; • Deve 
possuir contagem de pessoas em 2 fluxos (entrada e saída); 
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9 Câmera tipo III – PTZ uso externo 
Câmera Speed Dome que deve apresentar as seguintes características 
mínimas: 
• Deverá possuir Interface de rede 10/100Base-TX com RJ45; • Deverá possuir 
sensor CMOS de 1/2.8” CMOS com Progressive Scan; • Deve possuir as 
resoluções de 1080P (1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280× 720), 
D1(704×480), CIF(352×240); • Deve suportar 60 Fps na resolução 1080P 
(1920×1080) usando H.264 e H.265; • Deverá possuir compreensão de vídeo 
H.264/H.265/MJPEG; • Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, 
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 sendo compressão H.265; • Deve possuir Zoom óptico de 25X ou superior; • 
Deve possuir Zoom digital de 16X ou superior; • Deve possuir Infra vermelho de 
alcance de 150 metros ou superior; • Deve possuir recursos de tilt de -15 a 90° 
com auto-flip; • Deve permitir movimento horizontal com giro contínuo de 360° 
com velocidade variável de 0,1 a 280°/s; • Deve permitir movimento vertical com 
velocidade variável de 0,1 a 120°/s; • Deve possuir obturador de 1/1 a 30.000s; 
• Deve suportar filtro de infravermelho (ICR); • Deve possuir foco automático ou 
manual; • Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR(120dB); • Deve 
suportar compensação WDR Real com controle de níveis de 1 a 100 • Deve 
suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região 
que deve ser priorizado o BLC; • Deve suportar balanço de branco para 
ambiente interno, externo, automático e ATW; • Deve suporta Anti-Flicker; • 
Deve suportar redução de ruído 3D; • Deve suportar estabilização de imagem; 
• Deve suportar Defog; • Deve suportar troca agendada de configurações como 
brilho, contraste, saturação, nitidez, BLC, WDR, ajuste do obturador, balanço 
de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar 
um conjunto de configurações específicas em um período e um conjunto de 
configurações específicas durante outro período; • Deve suportar marca d’agua 
nas gravações; • Deve suportar 5 campos de texto com até 10 caracteres cada 
sobreposto a imagem; • Deve suportar os protocolos IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, 
SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour e SIP; • Deve 
possuir qualidade de serviço(QoS) diferentes para stream de vídeo via web e 
comandos internos via web; • Deve permitir habilitar/desabilitar autenticação de 
usuário via Onvif; • Deve permitir configuração de entrada e saída de horário de 
verão programada; • Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; 
• Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o 
envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção 
de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do 
vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. 
• Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para 
Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. • Deverá 
possuir a função de detecção de mudança de cena. • Deverá possuir funções 
de vídeo analítico com a possibilidade de realização de agendamento e ajuste 
de região mínima e máxima de análise para as seguintes funções: • Detecção 
de direção – Com a possibilidade de inserir 4 linhas com escolha da direção de 
detecção; • Detecção de intrusão – Com a possibilidade de inserir 4 regiões 
com escolha da direção de detecção; • Detecção de abandono/retirada de 
objeto – Com a possibilidade de configurar tempo de duração para detecção e 
o tipo de regra (abandono ou retirada). • Detecção de face – Com a 
possibilidade de habilitar o realce de face quando ela for detectada; • Deverá 
possuir a função de detecção de áudio, com agendamento, com a possibilidade 
de configuração de sensibilidade, limite e tempo de estabilização. • Deverá 
possuir a função de filtro de ruído, com possibilidade de ativar ou desativar. • 
Deve permite estabelecer chamadas via SIP com suporte a vídeo por detecção 
de movimento ou entrada de alarme para ramal préconfigurado na câmera; • 
Deve possuir detecção de movimento por agendamento; • Deve possuir no 
mínimo 24 máscaras de privacidade; • Deve possuir firmware atualizável 
através da interface web, as versões do firmware estarão disponibilizadas 
gratuitamente na web; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração 
com outros sistemas; • Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo 
80 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); • Deve possuir no 
mínimo 8 tours; • Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; • Deve possuir 2 entradas 
e 1 saída de alarme; • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir 
grau de proteção IP66; • Deve suportar alimentação por fonte de 24 volts 
alternado; • Deve suportar alimentação padrão Poe+ (IEEE802.at); • Deve 
suportar temperatura de operação de -10° a 60°. • Deve acompanhar suporte 
de parede. 
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10 HD 8TB para CFTV 
Disco rígido SATA 3,5’’ desenvolvidos especialmente para uso em 
equipamentos de segurança eletrônica, com capacidade de operação de 24 
horas por dia, 7 dias por semana; 
• Deve possuir características como estabilidade na gravação de dados, 
velocidade de disco controlada, dissipação de calor otimizada, baixo consumo 
de energia e nível de ruído; • Deve possuir um buffer de hospedagem de no 
mínimo 6 Gb/s e drive de hospedagem de no mínimo 100 MB/s; • Sua 

32 2.475,96 79.230,72 



 
 
 
 
 
 

Rua Najla Carone Guedert nº820 – Sala 03 - Setor 1- Pagani  – Palhoça – SC – CEP: 88.132.150 

 

  

 capacidade de armazenamento deve ser de 8 TB; • Deve possuir um cache de 
no mínimo 256 Mb e velocidade de rotação (RPM) de 5.400; • Sua capacidade 
de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos deve ser menor que 1 em 
1014; • Não deve ter um consumo elétrico maior que 10 W nos modos de leitura 
e/ou escrita. 
Marca Western-Digital- Modelo WD82PURZ 

   

Valor Total dos itens 6,7,8,9,10 por extenso: Hum milhão seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e 

oito reais e setenta e quatro centavos. 
1.669.858,74 

 

Prazo de validade da Proposta: 60(sessenta) dias. 

Prazo e condições de Entrega : 30(trinta) dias 

úteis. 

Local de entrega :  Avenida PL-03 Quadra G, Lote 4, Park Lozandes, Goiânia-Go, CEP.: 74.884-115, no período compreendido entre 

as 08hs 00min e 17h 00min, nos dias úteis. 

Prazo de Pagamento : 30(trinta) dias    

Prazo de Garantia : Conforme  edital e  
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PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

PREGÃO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 

 

 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preço para eventual 

aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV IP) IP), conforme descrições, 

quantitativos e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

 

Após examinar todas as cláusulas e condições gerais e especiais estipuladas no edital e 

seus anexos, aos quais estamos de pleno acordo, e, submetemos incondicional e integralmente. 

A SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 15.510.770/0001-51, sediada na RUA 

MARCOS TOMAZINI, 145 – Londrina – PR, telefone (43) 3026-1561, por intermédio do seu 

representante legal, vem por meio deste, apresentar proposta de preços para o fornecimento dos 

materiais abaixo: 

 

 

DADOS DA PROPONENTE 

Razão Social: SCJ SEGURANCA DIGITAL 

EIRELI EPP 

Nome Fantasia: IMPACTO INFOSEG 

CNPJ: 15.510.770/0001-51 

Endereço: RUA MARCOS TOMAZINI, 145. 

Bairro: JARDIM COLUMBIA 

CEP: 86.057.060 

Cidade: LONDRINA 

UF: PARANÁ 

I.E.: 90596004-08 

I.M.: 192.997-6 

 

CONTATOS 

Tel./ Fax.: +55 (43) 3026-1561 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: JEFERSON LEANDRO DINIZ 

Identidade: 8.080.494-6 SSP-PR 

CPF: 042.731.329-58 

Cargo: Diretor 

Fone: (43) 3026-1561  

E-mail: licitacao@gruposmartseg.com.br 

 

 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco Santander 

Agência: 4294 

Conta Corrente: 13001873-8 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

60 (sessenta) dias. 

 

 

PRAZO DE ENTREGA 

30 (trinta) dias. 

PRAZO DE GARANTIA 

12 (doze) meses 

 

 

PRAZO PARA PAGAMENTO 

30 (trinta) dias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’s e EPP’s 

DESCRIÇÃO QTD UND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  MARCA MODELO 

GRAVADOR TIPO I – SUPORTE PARA 

16 CÂMERAS IP 
15 UNID R$ 2.332,66 R$ 34.989,90 Intelbras NVD 3116 P 

TOTAL DO ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’s e EPP’s R$ 34.989,90 

TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS. 

 

 

 

DECLARAÇÕES SUPLETIVAS 

Declaramos que ao apresentarmos essa proposta, computamos todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto da licitação, portanto, nos preços propostos encontra-se inclusos 

todos os tributos, encargos sociais, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias 

e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação. 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que todos os custos concernentes a preparação e 

apresentação desta proposta são de nossa responsabilidade, e, a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 

deste processo licitatório. 

 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação, que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório Edital deste pregão e que o preço proposto acima contempla todas as despesas 

necessárias ao pleno fornecimento, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, 

conforme já mencionado nesta proposta. 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, 

no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

 



 

 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Declaro, ainda, que a 

pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a 

prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como: 

 

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada; 

 

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei; 

 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

 

IV – No tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo; 

 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública; 

 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, 

ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, ser empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 

a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente licitação. 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÕES CONJUNTA 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos; 

 

( ) Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (em caso 

afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data, 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 

3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02, sob pena de aplicação das 

penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende 

plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; 

 

4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação. 

 

5) DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO: que não incorre em nenhum 

dos casos relacionados do edital. 

 

6) DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: que a proposta apresentada foi elaborada 

de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial 

participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu 

informações. 

 

7) AUSÊNCIA DE PARENTESCO: DECLARA(M) sob as penas da Lei que não mantém, direta ou 

indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado ao governo municipal 

ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista, ou ainda, 

parentesco em linha direta ou colateral, ou membros da comissão licitante, pregoeiro ou servidor 

lotado nos órgãos encarregados da contratação. 

 

8) ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LC 123/06): se enquadra em 

empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate na presente licitação. 

 

Londrina, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

ALINE CRISTINA DA SILVA DINIZ 

CPF: 054.783.389-07 RG: 9.156.108-5 SSP-PR 

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO - PP 

ALINE CRISTINA DA SILVA 
DINIZ:05478338907

Assinado de forma digital por ALINE 
CRISTINA DA SILVA DINIZ:05478338907 
Dados: 2021.02.25 17:13:03 -03'00'



De : licitacao@gruposmartseg.com.br
Assunto : RES: RECURSO ADMINISTRATIVO - 853291

- Edital 004/2021 - LOTE 10
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>,

licitacao@tjgo.jus.br
Cc : Carlos_licitação (Smartseg)

<licita2@gruposmartseg.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

RES: RECURSO ADMINISTRATIVO - 853291 - Edital 004/2021 - LOTE 10

seg, 01 de mar de 2021 16:45
2 anexos

 
Prezado pregoeiro, bom dia!
 
Referente ao RECURSO ADMINISTRATIVO - 853291 - Edital 004/2021 - LOTE 10
 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO.
 
Segue anexo recurso administrativo referente ao ITEM 10
 
Por favor, acusar o recebimento deste e-mail.
 
Agradeço desde já!
 
 
 
Atenciosamente,

 
 

Recurso Administrativo - LOTE 10.pdf
4 MB 



 
 

 

 

À AUTORIDADE SUPERIOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

REF: RECURSO ADMINISTRATIVO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - processo 

administrativo de nº 202009000239777 

 

 

A licitante SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.510.770/0001-51, sediada à Rua Marcos Tomazini, 

145, na cidade de Londrina/PR, CEP 86.057-060, neste ato por sua representante legal 

conforme contrato social já anexado ao procedimento licitatório, na condição de 

licitante no certame em epígrafe, a tempo e modo respeitosamente vem perante Vossa 

Senhoria interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que 

indevidamente julgou incompatibilidade no equipamento ofertado (LOTE 10), 

desclassificando a empresa IMPACTO INFOSEG. 

 

 

❖ DA TEMPESTIVIDADE 

 

O presente recurso é tempestivo na medida em que a interposição é feita dentro 

do prazo de 03 (três) dias, conforme item 68. do Edital de Pregão Eletrônico nº 

004/2021, tendo como termo final a data do presente protocolo, sendo, portanto, 

dentro do prazo legal/editalício. 

 

 

II. DA DECISÃO PROFERIDA PELO SR. PREGOEIRO E DIRETORIA DE OBRAS 

 

O Sr. pregoeiro e diretoria de obras declarou após análise técnica referente ao 

LOTE 10, que o equipamento da empresa IMPACTO INFOSEG ofertado para o item não 

atende os requisitos mínimos deste edital, sendo este conforme relatório emitido pelo 

setor DIRETORIA DE OBRAS; 



 
 

 

 

 
 

 

Em razão da decisão proferida, foi procedida à inabilitação da ora Recorrente, 

em razão da incompatibilidade do produto ofertado (HD) com os equipamentos de 

gravadores licitado neste processo. 

 

Contudo, há a nítida necessidade de revisão da decisão proferida. 

 

Podemos analisar neste processo licitatório que é edital é MENOR PREÇO POR 

ITEM conforme item 50 do edital. 

 

Ainda podemos afirmar que neste processo não é AFIRMADO sobre a 

compatibilidade entre os equipamentos HD e GRAVADOR, caso solicite a comprovação 

de compatibilidade, solicito respeitosamente a essa equipe de licitação que demonstre 

em edital qual item que EXIGE a compatibilidade entre os equipamentos. 

 

Mesmo o edital não exigindo a compatibilidade, de forme clara e transparente 

sobre está contratação vamos comprovar que os equipamentos possuem 

compatibilidade entre si, podendo efetuar está contração. 

 

EDITAL SOLICITA NO ITEM 11 – sendo o item do TR 1. Gravador tipo I – 

suporte para 16 câmeras IP, item arrematado por nossa empresa e adjudicado, sendo 

marca e modelo ofertado; 



 
 

 

 

 

*Imagem portal licitacoes-e 

 

 

Neste item em específico foi adjudicado o seguinte modelo do gravador; 

 

*Imagem proposta comercial item 11 – empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI, item adjudicado. 

 

 

 

Este item NVD 3116 P possui compatiblidade para suportar HD de até 12TB, 

conforme link da fabricante Intelbras. 

Lista-de-Capacidade-e-Compatibilidade-de-HDs.pdf (intelbras.com) 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

EDITAL SOLICITA NO ITEM 1 – sendo o item do TR 2. Gravador tipo II – 

suporte para 32 câmeras IP, item arrematado pela empresa TECNO - IT TECNOLOGIA 

SERVICOS E COMUNICACAO LTDA e aceito pela está entidade.  

 

 

 

*Imagem proposta comercial item 11 – empresa TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E 

COMUNICACAO LTDA. 

 

Este item NVD 7132 possui compatibilidade para suportar HD de até 12TB, 

conforme link da fabricante Intelbras. 

Lista-de-Capacidade-e-Compatibilidade-de-HDs.pdf (intelbras.com) 

 

 
 

EDITAL SOLICITA NO ITEM 6 – sendo o item do TR 2. Gravador tipo II – 

suporte para 32 câmeras IP, item arrematado pela empresa 4KSEG SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS EIRELI e aceito pela está entidade.  

 



 
 

 

 

 

*Imagem proposta comercial item 11 – empresa 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI. 

 

Este item NVD 7132 possui compatibilidade para suportar HD de até 12TB, 

conforme link da fabricante Intelbras. 

Lista-de-Capacidade-e-Compatibilidade-de-HDs.pdf (intelbras.com) 

 

 
 

 

Mediante as informações apresentadas a cima onde informa os equipamentos 

que atende o edital e aceito por esta entidade publica, a empresa IMPACTO INFOSEG, 

vem apresentar a compatibilidade entre HD seagate ST8000VX004 e Gravadores 

exigidos neste processo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Apresentando um pouco das especificações técnica do modelo HD seagate 

ST8000VX004, podemos verificar que atende o edital. 

 

https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-

DS1902-12-1906US-en_US.pdf 

 

 

VANTAGENS: 

 

❖ HD específico para sistema de segurança eletrônica conforme datasheet; 

 

 

 

 

❖ HD específico para gravadores de sistema eletronico; 

 

 

 

 

❖ Garantia de 3 anos, padrão de HD de sistema de segurança eletrônica.  

 

 
 

 

COMPATIBILIDADE HD ST8000VX004 x GRAVADOR INTELBRAS 

 

Em consulta com a Fabricante Intelbras sobre a compatibilidade do produto 

seagate ST8000VX004 com os gravadores Intelbras, segue a afirmação da Fábrica. 



 
 

 

 

 

 
*Imagem CHAT entre IMPACTO INFOSEG x INTELBRAS, documento anexado junto a reste 

recurso administrativo. 

 

 

Como podemos analisar afirmação da fábrica Intelbras, os gravadores que 

possuem capacidade de mínimo 10TB será compatível com o modelo de HD seagate 

ST8000VX004, atendendo o cliente. 

 

 

Logo podemos verificar também, que as empresas ofereceram e aceito pela 

entidade publica os seguintes gravadores onde possuem no mínimo capacidade para 

10TB. 

 

ARREMATANTE DO ITEM  11 - SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI 

Produto ofertado: 

MARCA: INTELBRAS 

MODELO: NVD 3116P 

QUANTIDADE MINIMA DE TB: 12TB  

 

 

 



 
 

 

 

ARREMATANTE DO ITEM 1 - TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E 

COMUNICACAO LTDA 

 

Produto ofertado: 

MARCA: INTELBRAS 

MODELO: NVD 7132 

QUANTIDADE MINIMA DE TB: 12TB  

 

 

ARREMATANTE DO ITEM 6 - TECNO - 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 

Produto ofertado: 

MARCA: INTELBRAS 

MODELO: NVD 7132 

QUANTIDADE MINIMA DE TB: 12TB  

 

 

Logo, mediante afirmação da fábrica Intelbras “ O DVR será compatível, 

senhor, desde que o DVR suporte 10TB.” o modelo de HD seagate ST8000VX004 

atende aos requisitos de compatibilidade entre os gravadores ofertados, reforçando 

ainda que neste processo o edital NÃO exige a compatibilidade entre HD x 

GRAVADORES. 

 

 

PORTANTO, O PRODUTO APRESENTADO ATENDE EXATAMENTE AO QUE 

FOI LICITADO E EXIGIDO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,COMPROVANDO AINDA 

ITEM NÃO EXIGIDO EM EDITAL, CONFORME PARECER DA ANÁLISE TECNICA DA 

DIRETORIA DE OBRAS. 

 

 

Neste ponto, importante destacar o entendimento do TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, em consonância com o TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, que em recente decisão se manifestou sobre a necessidade 

do Pregoeiro se pautar pelo formalismo moderado em suas análises e decisões, 

de modo a garantir que a Administração Pública contrate a proposta mais 



 
 

 

 

vantajosa e não a que melhor cumpre o Edital, além do poder-dever de realizar 

diligências com o fim de sanar eventuais dúvidas: 

 

Ademais, conforme a consolidada jurisprudência dos Tribunais de Contas, 

no curso de procedimentos licitatórios a Administração Pública deve se 

pautar pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a 

adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, privilegiando 

o conteúdo sobre a forma dos atos. 

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si 

mesmo, mas, um meio para o atendimento de necessidades públicas e 

para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Nos 

termos do notório ditado de Adilson Dallari, a “licitação não é um 

concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de 

edital”. 

Por consequência, o rigor formal no exame das propostas dos licitantes 

não pode ser exagerado ou absoluto, devendo as simples omissões ou 

irregularidades na proposta ou documentação que a instrui, desde 

que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 

concorrentes, serem sanadas mediante a realização de diligência 

saneadora, ao invés da desclassificação sumária de propostas 

vantajosas ou potencialmente satisfatórias à Administração (TCU, 

Acórdão 2302/2012-Plenário) (...)  

(Acórdão 1095/2020 - Tribunal Pleno do TCE/PR, Processo 319660/15, 

relator Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, 04/06/2020.) 

 

 

A Lei de Licitações (8.666/93), em seu artigo 43, §3º, in verbis, dispõe sobre 

a realização de diligências nas licitações:  

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

(...) 



 
 

 

 

§3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

 

 

 

Nas palavras de Ivo Ferreira de Oliveira, a diligência tem por objetivo 

 

“(…) oferecer meios para que a Comissão de Licitação ou a 

Autoridade Superior possa promover inquirições, vistorias, exames 

pertinentes a questões que eventualmente surjam e até autorizar a 

juntada de documentos, permitindo à Comissão ou à Autoridade 

julgar corretamente o certame, graças aos esclarecimentos que a 

diligência lhe propiciou, mas sem perder de vista os princípios 

constitucionais e legais que norteiam o processo licitatório.”  

(Ivo Ferreira de Oliveira, Diligências nas Licitações Públicas, 

Curitiba, JM Editora, 2001, p. 24.) 

 

Portanto, as diligências têm por escopo as seguintes situações: 1) o 

esclarecimento de dúvidas; 2) obtenção de informações complementares; 

 

Além disso, caso o Pregoeiro e/ou área técnica tenha dúvidas quando informou 

em sua análise “PODE ATENDER”  solicitasse comprovação de compatibilidade entre os 

equipamentos, mesmo o edital não solicitando prova de compatibilidade, ao invés de 

apenas inabilitar a recorrente, como o fez.  

 

Conforme leciona Marçal Justen Filho, a diligência não se trata de faculdade da 

Administração, mas de um poder-dever do Pregoeiro e da Autoridade Superior, para o 

fim de sanar eventuais dúvidas sobre a documentação apresentada pela licitante: 

 



 
 

 

 

“A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da 

Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência e 

oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz à 

configuração da diligência como um poder-dever da autoridade 

julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a 

decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever 

da autoridade julgadora adotar as providências apropriadas para 

esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de diligência será 

obrigatória a sua realização.” 

(Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos, 16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.) 

 

A realização de diligências não teria apenas o condão de elucidar eventuais 

dúvidas que o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderiam ter em relação ao equipamento 

ofertado, mas garantiria que a Administração realizasse a contratação da proposta mais 

vantajosa e que melhor se adequa ao Edital, visando salvaguardar a Supremacia do 

Interesse Público.  

 

Ainda, o entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO é no sentido de 

que correções materiais, que não alterem o valor da proposta, devem ser aceitas pela 

Comissão de Licitação, haja vista a mitigação do rigorismo excessivo na avaliação das 

propostas/documentos, baseando-se em outros princípios que regem os certames 

licitatórios, tais como a SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO (interesse este que não 

está sendo observado no presente caso). 

 

Abaixo, destacamos trecho do Acórdão nº 187/2014, do Plenário do TCU: 

 

(...) 44. Assim, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que 

as propostas que não atendam as especificações contidas no ato 

convocatório da licitação devem ser desclassificadas, fato é que o 

rigorismo excessivo na apreciação das propostas vem sendo 

mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da supremacia do interesse 

público. 



 
 

 

 

45. Esse último princípio não pode ser afastado, no presente caso, sob a 

alegação de que malferiria o princípio da isonomia entre licitantes. Isso 

porque não se está falando em oportunizar apresentação de proposta de 

preços nova, por uma licitante, negando-se esse benefício à outra, mas 

apenas de correção de erros materiais, que não impactam no valor global 

da proposta.  

46. Ademais, diante de aparente conflito, não haveria que se mitigar o 

atendimento do melhor interesse da Administração, que, com a ampliação 

da competitividade, obteria proposta mais vantajosa. 

47. No caso avaliado, verifica-se que a rejeição da proposta da 

representante torna-se mais prejudicial ao interesse público, do que 

a sua manutenção, inobstante os erros apontados em seu conteúdo. 

(...) 

(Acórdão 187/2014 – Plenário, TCU, Processo TC 028.079/2013-2, Relator 

Ministro Valmir Campelo, 05/02/2014) 

 

 

Portanto, indevida a inabilitação da recorrente, posto que os vícios constantes 

na documentação técnica apresentada foram devidamente sanados pela fabricante 

Intelbras, marca que atende os requisitos mínimos dos gravadores solicitados neste 

edital, sendo efetivamente demonstrado que a empresa IMPACTO INFOSEG que 

cumpre todos os requisitos do Edital, possuindo plenas condições de atender a 

Administração Pública na presente contratação. 

 

Com o evidente respeito à decisão proferida pelo sr. Pregoeiro e pelo sr e pela 

área técnica, sua decisão afronta às normas que regem as licitações, bem como ao 

entendimento dos Tribunais de Contas, conforme exposto acima, motivo pelo qual tem-

se a necessidade de reforma da decisão que inabilitou a empresa Recorrente, para o fim 

de habilitar e declarar vencedora da presente licitação a empresa SCJ SEGURANCA 

DIGITAL EIRELI.  

 

 



 
 

 

 

III. DOS PEDIDOS. 

 

Diante do exposto, requerendo que seja exercido pela autoridade 

pública o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 

8.666/93, requer seja o presente recurso recebido e processado, bem como julgados 

procedentes todos os seus pedidos para o fim de habilitar e declarar vencedora a 

empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI. 

 

Por conta de todo o exposto, conclui-se cristalinamente que há motivos 

para que a decisão do(a) i. pregoeiro(a) que prejudica a recorrente (e toda a 

Administração Pública) seja revista e, assim, seja reconhecido o equívoco da mesma 

tendo em vista que restou demonstrado o vício presente compatibilidade entre HD 

x GRAVADORES, devidamente sanado, demonstrando-se que o equipamento HD 

ofertado atende às especificações do Edital, prosseguindo-se o certamente na 

forma prevista em lei! 

 

Nestes termos e ciente da possibilidade de se recorrer ao Judiciário para 

se fazer cumprir a lei, por ser medida do mais estrito cumprimento da legalidade, requer 

deferimento do presente recurso apresentado. 

 

Londrina, 1 de março de 2021 
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Diretoria de Obras

ITEM 1 38 gravador tipo II - suporte para 32 câmeras IP fabricante: Intelbrás, Modelo: NVD 1232

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 2 786 câmera tipo I - dome uso interno fabricante: Hikvision, Modelo: DS-2CD3756G2-IZS

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 3 604 câmera tipo II - bullet uso interno fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 3260 Z

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 4 49 câmera tipo III - ptz uso externo �fabricante: Hikvision, Modelo: DS-2DE5225IW AE

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 5 98 hd 8tb para cftv fabricante: Seagate, Modelo: ST8000VX004

Atende

NÃO

Deve possuir uma saída de vídeo BNC

Resolução máxima 1920 × 1080

SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIREI EPP

PODE ATENDER

Requisito Observações do produto ofertado

De acordo com a lista fornecida pelo fabricante de gravadores, o modelo ofertado 
(ST8000VX0004) não é compatível com o NVD. Ao contrário do modelo 
ST8000VX0022 e ST8000VE0004.
Sugiro que a licitante apresente datasheet e/ou comprovantes de que o modelo 
ofertado é compatível com os gravadores de vídeo, objeto do mesmo Edital. 

TELTEX TECNOLOGIA S.A.

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

Deverá possui ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura 
máxima F1,5

Campo de visão horizontal: 57,6 ° a 2,5 ° (Wide-Tele), Campo de visão vertical: 34,4 
° a 1,4 ° (Wide-Tele), Campo de visão diagonal: 64,5 ° a 2,9 ° (Wide-Tele); Faixa de 
abertura focal F1.6 to F3.5

Deverá possuir iluminação mínima de 0 Lux em modo Preto e Branco Iluminação mínima em modo Preto e Branco 0.001 Lux

Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) /
WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/

Requisito Observações do produto ofertado
Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 
VGA(640×480)

Resolução máxima 2MP

Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para 
cada uma delas sensibilidade e limiar independentes

Não informa sobre a dectação por área, apenas informa sobre detecção de 
movimento

Deve posuir interface Web em português Não possui  

Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over 
Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af

Alimentação do dispositivo 12Vdc - 4A, sendo necessário o uso de fontes, o que se 
adequa a realidade do Tribunal que utiliza alimentação PoE. 

Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de, no mínimo, 45m Alcance da iluminação infravermelho (IR) até 40m

Deve possuir 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 saída de alarme (300mA e 12Vdc)
Equipamento possui características divergentes do requisito: "1 entrada, 1 saída 
(máx. 24 VCC / 24 VCA, 1 A)"

Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior Documentação não cita zoom óptico

Documentação não cita o recurso exigido
FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

NÃO ATENDE

Deverá suportar ao menos 2 canais com resolução 4K a 25FPS Apenas 1 canal com resolução 4K a 25FPS

Deverá suportar ao menos as seguintes funções de rede: HTTP, TCP/IP, IPv4, 
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de Alarme, 
Busca IP

Funções de rede não atendem a todos os requisitos

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Possui somente duas portas USB

TELTEX TECNOLOGIA S.A.

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

Possuir fonte de alimentação interna bivolt automática (100-240 VAC 50/60 
Hz), com consumo máximo de 12W

12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0). Alimentação do dispositivo é 12Vdc - 4A e, 
portanto, precisa de fonte externa para ligação em corrente alternada

Deverá suportar as compressões de vídeo H.265, H.264 e MJPEG Não suporta MJPEG

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Não possui entradas de alarme



Diretoria de Obras

ITEM 6 12 gravador tipo II - suporte para 32 câmeras IP fabricante: Intelbrás, Modelo: NVD 1232

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 7 249 câmera tipo I - dome uso interno fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 555D Z IA

Atende

ITEM 8 201 câmera tipo II - bullet uso interno fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 3260 Z

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ITEM 9 16 câmera tipo III - ptz uso externo fabricante: Intelbrás, Modelo: VIP 5225 SD IR

ITEM 10 32 hd 8tb para cftv fabricante: Seagate, Modelo: ST8000VX004

Atende

NÃO

ITEM 11 15 gravador tipo I - suporte para 16 câmeras IP fabricante: HIKVISION, Modelo: DS-7616NI-K2/16P

Atende

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Deve permitir buscar gravação por data e hora com precisão por segundos e 
por detecção de movimento

Documentação não cita o recurso exigido

Documentação não cita o recurso exigido
Deverá permitir controle da reprodução como em velocidade rápida, pausa, 
parar, retrocesso, reprodução lenta e/ou tela cheia

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado

Possuir, no mínimo, 4 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, 
visando otimizar o tamanho do arquivo

Documentação não cita o recurso exigido

Deverá possuir, no mínimo, 3 zonas de máscara de privacidade configurável 
por canal

Documentação não cita o recurso exigido

Possibilitar ocultar uma ou mais câmeras para determinados usuários Documentação não cita o recurso exigido

Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over 
Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af

Alimentação do dispositivo 12Vdc - 4A, sendo necessário o uso de fontes, o que se 
adequa a realidade do Tribunal que utiliza alimentação PoE. 

ELETROPEÇAS TI

ATENDE

SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIREI EPP

PODE ATENDER

Requisito Observações do produto ofertado

De acordo com a lista fornecida pelo fabricante de gravadores, o modelo ofertado 
(ST8000VX0004) não é compatível com o NVD. Ao contrário do modelo 
ST8000VX0022 e ST8000VE0004.
Sugiro que a licitante apresente datasheet e/ou comprovantes de que o modelo 
ofertado é compatível com os gravadores de vídeo, objeto do mesmo Edital. 

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado
Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 

Resolução máxima 2MP

Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para 
cada uma delas sensibilidade e limiar independentes

Não informa sobre a dectação por área, apenas informa sobre detecção de 
movimento

Deve posuir interface Web em português Não possui  

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Possui somente duas portas USB

BORGES E LOPES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado
Atende todos os requisitos

FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

Possuir fonte de alimentação interna bivolt automática (100-240 VAC 50/60 
Hz), com consumo máximo de 12W

12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0). Alimentação do dispositivo é 12Vdc - 4A e, 
portanto, precisa de fonte externa para ligação em corrente alternada

Deverá suportar as compressões de vídeo H.265, H.264 e MJPEG Não suporta MJPEG

Deverá possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com 
mouse USB e ao menos 3 entradas USB 2.0

Não possui entradas de alarme

Deverá suportar ao menos 2 canais com resolução 4K a 25FPS Apenas 1 canal com resolução 4K a 25FPS

Deverá suportar ao menos as seguintes funções de rede: HTTP, TCP/IP, IPv4, 
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de Alarme, 
Busca IP

Funções de rede não atendem a todos os requisitos

FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME

NÃO ATENDE

Requisito Observações do produto ofertado



Diretoria de Obras

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Sua interface local e web deverá ser totalmente em português Documentação não cita o recurso exigido

Sistema de gerenciamento e gravação para no mínimo 16 câmeras IP com 
resolução em pelo menos Full HD a 30 fps por canal

Segundo o datasheet do fabricante: 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-
ch @ 1080p (30fps), logo não atende

Documentação não cita o recurso exigido

Não possui esse protocolo

Deverá suportar backup dos arquivos ao menos em formato .AVI

Possuir compatibilidade com ao menos o protocolo ONVIF perfil s
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08:57

Olá FABIANO HENRIQUE PAULINO, 

Meu nome é Gabriela Duarte Farias e vou te ajudar a partir de agora, ok?

o que seria?? 

08:59

Bom dia Gabriela, tudo bem? 
somos integradores Intelbras SCJ SEGURANÇA DIGITAL, CNPJ: 15.510.770/0001-51,
e preciso se auxilio seu em compatibilidade entre DVR e HD  

estou oferecendo para o meu cliente o HD SEAGATE / ST8000VX004 linha especifica
para Monitoramento eletronico, poderia confirmar para mim por favor, se o HD é
compatível com todos os gravadores da Intelbras?

09:01

Por favor aguarde um momento, estou transferindo para o setor responsável

09:01

ok, muito obrigado.

09:10

Caso caia o chat, solicito que encaminhe via e-mail: licitacao@gruposmartseg.com.br

09:23

Olá FABIANO HENRIQUE PAULINO, tudo bem? Me conte melhor o que está
acontecendo para eu poder melhor te ajudar, ok?

09:27

meu cliente consultou a tabela de compatibilidade HD de vocês entre HD e DVR, e ele
não encontrou esse modelo de HD em especifico ST8000VX004 , mas por se tratar de
um equipamento especifico para monitoramento eletrônico 24x7, apenas quero pegar
essa confirmação com vocês sobre a compatibilidade entre seagate skyhawk e
Intelbras.

Lista de compatibilidade da intelbras 
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-02/Lista-de-Capacidade-e-
Compatibilidade-de-HDs.pdf

Sabendo que o modelo ST8000VX004 seagate skyhawk é para CFTV, ele é compatível
com todas as linhas de gravadores da Intelbras, correto?

09:34

O DVR será compativel, senhor, desde que o DVR suporte 10TB.

09:38

perfeito, ele suporta no minimo 10TB

muito obrigado pela sua disposição.  
como sempre, um ótimo atendimento da Intelbras quanto ao suporte técnico.

Há algo mais em que eu possa lhe ajudar?
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Best-Fit Applications

Network video recorders (NVR)
Surveillance DVRs

3.5 HARD DRIVE DATA SHEET

Smart. Safe. Secure. 
Surveillance-Specialized Storage

SkyHawk™ leverages Seagate's extensive experience in designing
drives purpose-built for surveillance applications.

Key Advantages
ImagePerfect™ firmware is designed to ensure seamless video footage capture in
24×7 surveillance workloads1 that record video from 64 HD cameras.

SkyHawk Health Management actively helps protect your surveillance storage by
focusing on prevention, intervention, and recovery options.2 Included is RAID
RapidRebuild™, which provides 3× faster volume rebuilds over traditional RAID
rebuilds.

RV sensors built in allow drives to maintain performance in multi-bay systems, giving
customers the flexibility to scale their systems when more storage is needed.

ATA streaming support enables recordings from up to 64 HD cameras for smooth,
uninterrupted footage.

1M hours MTBF, 3-year limited warranty3 represents an improved total cost of
ownership (TCO) with reduced maintenance costs.

Lower power consumption means a reduction in heat emissions, which improves
reliability in surveillance solutions. Tarnish-resistant components help protect drive
from environmental elements, increasing field reliability.

Unparalleled data protection with an optional 2-year Rescue Data Recovery
Services plan, providing access to Seagate's secure labs with industry-leading data
recovery success rates.

1 SkyHawk surveillance drives are designed for always-on workloads of 180TB/year. For higher transaction workloads, see Seagate’s

enterprise-class drive offerings.

2 Contact your Seagate sales representative for further information.

3 Seagate does not recommend operating at sustained extreme temperatures. Operating at higher temperatures will reduce useful life of

the products.



Specifications 8TB 8TB 6TB 6TB 4TB

Standard Model Numbers1 ST8000VX004 ST8000VX0022 ST6000VX001 ST6000VX0023 ST4000VX007

SkyHawk™ Health Management Included Yes Yes Yes Yes Yes

Interface SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

Features and Performance

Drive Bays Supported Up to 16 Up to 16 Up to 16 Up to 16 Up to 16

Cameras Supported Up to 64 Up to 64 Up to 64 Up to 64 Up to 64

RV Sensors Yes Yes Yes Yes Yes

Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) 210MB/s 210MB/s 180MB/s 195MB/s 190MB/s

Cache (MB) 256 256 256 256 64

Reliability/Data Integrity

Tarnish Resistant Yes Yes Yes Yes Yes

Load/Unload Cycles 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max 1 per 10E15 1 per 10E15 1 per 10E14 1 per 10E15 1 per 10E14

Power-On Hours per Year (24×7) 8760 8760 8760 8760 8760

Workload Rate Limit (WRL)2 180 180 180 180 180

MTBF 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr

Warranty, Limited (years)3 3 3 3 3 3

Power Management

Startup Current, Typical (12V, A) 1.8 2.0 1.8 2 1.8

Average Operating Power (W) 8.73W 9.0W 5W 9W 5.5W

Idle Average (W) 7.06W 7.6W 3.4W 7.2W 3.2W

Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W) 0.96/0.96 0.6/0.6 0.25/0.25 0.6/0.6 0.25/0.25

Voltage Tolerance (5V) +10/-5% ±5% ±5% ±5% ±5%

Voltage Tolerance (12V) ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%

Environmental/Temperature

Operating (ambient, min °C) 5 5 0 5 0

Operating (drive case, max °C)4 70 70 70 70 70

Nonoperating (ambient, min °C) -40 -40 -40 -40 -40

Physical

Height (mm/in, max) 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in

Width (mm/in, max) 101.85mm/4.010in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in

Depth (mm/in, max) 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in

Weight (g/lb) 716g/1.579lb 780g/1.72lb 610g/1.345lb 705g/1.55lb 635g/1.40lb

Carton Unit Quantity 20 20 20 20 20

Cartons per Pallet/Cartons per Layer 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8

1 Later 6TB and 3TB models are ST6000VX001 and ST3000VX009.
2 SkyHawk surveillance drives are designed for always-on workloads of 180TB/year. For higher transaction workloads, see Seagate’s enterprise-class drive offerings.
3 Extended warranty options available. Consult your distributor for details.
4 Seagate does not recommend operating at sustained extreme temperatures. Operating at higher temperatures will reduce useful life of the products.
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Specifications 3TB 3TB 2TB 1TB

Standard Model Numbers1 ST3000VX009 ST3000VX010 ST2000VX008 ST1000VX005

SkyHawk™ Health Management Included — — — —

Interface SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

Features and Performance

Drive Bays Supported Up to 8 Up to 8 Up to 8 Up to 8

Cameras Supported Up to 64 Up to 64 Up to 64 Up to 64

RV Sensors — — — —

Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) 180MB/s 190MB/s 180MB/s 180MB/s

Cache (MB) 256 64 64 64

Reliability/Data Integrity

Tarnish Resistant Yes Yes Yes Yes

Load/Unload Cycles 300,000 300,000 300,000 —

Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max 1 per 10E14 1 per 10E14 1 per 10E14 1 per 10E14

Power-On Hours per Year (24×7) 8760 8760 8760 8760

Workload Rate Limit (WRL)2 180 180 180 180

MTBF 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr 1,000,000hr

Warranty, Limited (years)3 3 3 3 3

Power Management

Startup Current, Typical (12V, A) 1.8 1.8 1.8 1.8

Average Operating Power (W) 3.5W 5.6W 5.6W 5.6W

Idle Average (W) 2.5W 4.0W 4.0W 4.0W

Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W) 0.25/0.25 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.5

Voltage Tolerance (5V) ±5% ±5% ±5% ±5%

Voltage Tolerance (12V) ±10% ±10% ±10% ±10%

Environmental/Temperature

Operating (ambient, min °C) 0 0 0 0

Operating (drive case, max °C)4 70 70 70 70

Nonoperating (ambient, min °C) -40 -40 -40 -40

Physical

Height (mm/in, max) 20.20mm/0.795in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 20.20mm/0.795in

Width (mm/in, max) 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in 101.85mm/4.01in

Depth (mm/in, max) 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in

Weight (g/lb) 490g/1.08lb 490g/1.08lb 610g/1.345lb 415g/0.915lb

Carton Unit Quantity 25 20 20 25

Cartons per Pallet/Cartons per Layer 40/8 40/8 40/8 40/8

1 Later 6TB and 3TB models are ST6000VX001 and ST3000VX009.
2 SkyHawk surveillance drives are designed for always-on workloads of 180TB/year. For higher transaction workloads, see Seagate’s enterprise-class drive offerings.
3 Extended warranty options available. Consult your distributor for details.
4 Seagate does not recommend operating at sustained extreme temperatures. Operating at higher temperatures will reduce useful life of the products.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
202009000239777 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIAS 
 
 

Apresentamos nossa proposta referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n.º 004/2021 - Processo .:  202009000239777 

 
1. DADOS DA EMPRESA: 

Nome da Empresa: 4Kseg Soluções Tecnológicas Eireli EPP CNPJ: 26.202.210/0001-56 

Inscrição Estadual / Municipal ou do Distrito Federal: I.E.: 258134810 / I.M.: 22956 

Endereço: Rua Najla Crone Guedert, 820 – Setor 1 – Bairro Pagani  Contato: Maria Inês  Telefone:    (48)4042-1767  

E-mail: 4kseg@4kseg.com.br  

DADOS S BANCÁRIOS:  

 
Nome do Banco:   Banco: 001 - Agencia: 5422-4  Conta Corrente: 8471-9 

 
3. RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 
Maria Inês Peliciotti Abdo – RG.: 9.605.820-1     CPF.: 960.703.908-49 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão Eletrônico, bem como verificamos 

todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e 

estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa a realização 

integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 
Item Descrição Qtd/Unid Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total (R$) 

6 Gravador tipo II – suporte para 32 câmeras IP 
Sistema de gerenciamento e gravação de imagens com sistema Linux 
embarcado e microprocessador embutido de alto desempenho, com as 
seguintes características: 
• Deverá possuir ao menos 32 canais IPs com resolução de até 1080P a 30 
FPS por canal; • Deverá ser possível verificar informações como o status do 
HD,estatística de transmissão de dados, gravação de registros, usuários online 
e rede ausente por meio da interface local; • Deve suportar ao menos o 
protocolo ONVIF perfil S (fabricante deve ser integrante do fórum); • Deve 
permitir a construção de projetos de CFTV totalmente IP, sem a necessidade 
de agregar um servidor à rede; • Deverá suportar ao menos 2 canais com 
resolução 4K a 25FPS; • Possuir fonte de alimentação interna bivolt automática 
(100-240 VAC 50/60 Hz), com consumo máximo de 12W; • Deverá possuir ao 
menos uma saída de vídeo HDMI; • Deve permitir a edição de áudio e vídeo; 
• Deverá suportar as compressões de vídeo H.265, H.264 e MJPEG; • Deverá 
possuir, no mínimo, 4 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, 
bem como a possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; • 
Possuir pelo menos 2 zonas de máscara de privacidade configurável por canal, 
bem como suportar a configuração de bitrate (Kbps) individual por câmera; • 
Deverá possilbilitar o backup por pen drive (formatação FAT32), disco rígido 
USB, download por rede e FTP, bem como suportar backup dos arquivos ao 
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 menos no formato .AVI; • Deverá possuir interface de rede RJ 45 (10/100/1000 
Mbps); • Deverá possuir a função de adição automática de câmeras, quando o 
mesmo estiver sem nenhuma câmera adicionada ao sistema; • Deverá 
possibilitar o uso de aplicativo de celular para visualização das imagens em 
tempo real; • Deverá suportar ao menos as seguintes funções de rede: HTTP, 
TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, 
Servidor de Alarme, Busca IP; • Deverá possuir interface local e WEB em 
português, bem como permitir atualização do sistema de software; • A operação 
remota deve possibilitar: monitoramento, configuração do sistema, reprodução, 
download de arquivos gravados, e informações sobre registros; deverá possuir 
acessibilidade via web browser com o uso de no mínimo 1 (um) navegador; 
• Deverá possuir interface local para verificar status do HD, estatística de 
transmissão de dados, gravação de registros, versão de bios, usuários online e 
rede ausente; • Permitir a captura de pacotes via interface local e 
armazenamento em dispositivo USB, bem como permitir realizar teste de 
conectividade (ping) através de interface local e serviço de cloud; • Deverá 
possuir ao menos 16 entradas de alarme, suportar conexão com mouse USB e 
ao menos 3 entradas USB 2.0; • Deverá possibilitar a instalação em mesa ou 
bandeja de rack; • Deverá possuir certificação FCC e CE, bem como seu 
fabricante deverá fazer parte do fórum de padronização ONVIF (Open Network 
Video Interface Forum); • Deverá permitir a configuração de entrada e saída de 
horário de verão programada, bem como permitir o envio de e-mail para ao 
menos 3 (três) destinos; • Deve possibilitar o backup de arquivos de 
configuração do sistema, bem como possuir proteção através de filtragem de 
IP; • Deve permitir controle PTZ através da rede TCP/IP para speed domes IP 
que seja do mesmo fabricante; • Deverá suportar ao menos 1 HD SATA de, no 
mínimo, 8TB para armazenamento; • Deverá suportar configuração e 
recebimento de eventos de: detecção de movimento, perda de vídeo e 
mascaramento de câmera; • Possuir função dual bitstream, possibilitando 
gravação em dois streams de todos os canais simultaneamente; • O 
equipamento deverá ser fornecido com garantia de, no mínimo, 1 ano pelo 
fabricante juntamente com mouse USB e guia do usuário em português.  
Marca Intelbras-Modelo NVD 7132 

   

7 Câmera tipo I – dome uso interno 
Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as 
seguintes especificações técnicas: 
• Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal– 
Oxide–Semiconductor) de1/2,7” com varredura progressiva; • Deve possuir 
iluminação infravermelho (IR) de, no mínimo, 45m; • Deverá possuir função de 
IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do 
ganho nos níveis entre 1 a 100; • Deve possuir lente varifocal motorizada com 
distância focal entre 2,7 e 13,5mm; • Deve possuir zoom óptico de 5x ou 
superior; • Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com 
abertura máxima F1,5; • Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894lux em 
modo Colorido; • Deverá possuir iluminação mínima de 0lux em modo Preto e 
Branco; • Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 
VGA(640×480); • Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; • Deve possuir 
resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; • Possuir velocidade de obturador 
de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; • Deverá possuir 
compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; • Deve transmitir 
pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração 
para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar 
compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Suportar compensação BLC 
sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o 
BLC; • Possuir interface Web em português; • Possuir função de detecção de 
movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e 
limiar independentes; • Possibilidade de visualização das imagens e 
configuração via Web Browser; • Possuir função de detecção de movimento 
com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e 
fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá 
estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e 
ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deverá possuir zonas 
de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 3 zonas 
independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. 
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 • Deverá suportar no texto da sobreposição; • Deverá possuir no mínimo mais 
3 campos destinados texto, com capacidade de no mínimo 22 caracteres cada 
um. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no 
mínimo 3 zonas independentes); • Suportar troca agendada de configurações 
como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do 
obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou 
preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas 
durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro 
período; • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 
10/100BASE-T; • Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede 
ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Possuir arquitetura (API) aberta 
para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: HTTP; 
HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; 
DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP;; Bonjour; SIP; Multicast; • 
Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login 
configurável; • Deve possuir uma saída de vídeo BNC; • Deve possuir qualidade 
de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Possuir proteção 
através de senhas com, no mínimo, 11 níveis de acesso; • Deve permitir 
proteção através de filtragem IP; • Deve possuir acessibilidade com uso do 
navegador Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface 
web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser 
disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; • Deve possuir de 
forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos 
móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante; • Possuir suporte as seguintes 
entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo 
padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da 
câmera. • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Deve possuir 
um consumo igual ou inferior a 15W; • Suportar faixa de temperatura e umidade 
de operação: -20°C~+50°C, <95%; • Permitir configuração de entrada e saída 
de horário de verão programada; • Permitir envio de e-mail para no mínimo 2 
destinos; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve 
permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento 
(detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da 
autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a 
verificação da mesma. • Deve possuir visualização de Log de alarme on-line 
com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução 
de Som. • Deverá possuir a função de região de interesse; • Possuir serviço de 
Cloud; • Deve possuir 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 saída de alarme (300mA e 
12Vdc); • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir 
armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção 
antivandalismo IK10; • Deve ter detecção de face com transmissão de 
metadados que podem ser interpretados por gravadores com reconhecimento 
facial; • Deve possuir inteligência artificial perimetral com capacidade de 
classificar humanos e veículos, deteção de estacionamento, atitude suspeita e 
aglomeraçao de pessoas; • Deve possuir mapa de calor com relatórios de até 1 
semana; • Deve possuir contagem de pessoas em 2 fluxos (entrada e saída); 
Marca Intelbras-Modelo VIP 5550 D Z IA 

   

8 Câmera tipo II – bullet uso interno 
Deverá ser colorida do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes 
especificações técnicas: 
• Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal– 
Oxide–Semiconductor) de1/2,7” com varredura progressiva; • Deve possuir 
iluminação infravermelho (IR) de no mínimo 45m; • Deverá possuir função de 
IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do 
ganho nos níveis entre 1 a 100; • Deve possuir lente varifocal motorizada com 
distância focal entre 2,7 e 13,5mm; • Deve possuir zoom óptico de 5x ou 
superior; • Deverá possui ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com 
abertura máxima F1,5; • Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894Lux em 
modo Colorido; • Deverá possuir iluminação mínima de 0Lux em modo Preto e 
Branco; • Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD 
(2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/ 
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ 
VGA(640×480); • Deve possuir resolução de 5MP com 20fps; • Deve possuir 
resolução de 4MP (2560 × 1440) com 30fps; • Possuir velocidade de obturador 
de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática; • Deverá possuir 
compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; • Deve transmitir 
pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração 
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 para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar 
compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Suportar compensação BLC 
sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o 
BLC; • Possuir interface Web em português; • Possuir função de detecção de 
movimento com até 3 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e 
limiar independentes; • Possibilidade de visualização das imagens e 
configuração via Web Browser; • Possuir função de detecção de movimento 
com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e 
fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá 
estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e 
ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deverá possuir zonas 
de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 3 zonas 
independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. 
• Deverá suportar no texto da sobreposição; • Deverá possuir no mínimo mais 
3 campos destinados texto, com capacidade de no mínimo 22 caracteres cada 
um. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no 
mínimo 3 zonas independentes); • Suportar troca agendada de configurações 
como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do 
obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou 
preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas 
durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro 
período; • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 
10/100BASE-T; • Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede 
ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Possuir arquitetura (API) aberta 
para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: HTTP; 
HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; 
DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP;; Bonjour; SIP; Multicast; 
• Deverá possuir controle de acesso ilegal; • Deve possuir qualidade de serviço 
(QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Possuir proteção através 
de senhas com, no mínimo, 11 níveis de acesso; • Deve permitir proteção 
através de filtragem IP; • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador 
Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e 
software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser 
disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; • Deve possuir de 
forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos 
móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Possuir suporte 
as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) 
definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir hardware de PoE interno 
ao case da câmera. • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • 
Deve possuir um consumo igual ou inferior a 13W; • Suportar faixa de 
temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; • Permitir 
configuração de entrada e saída de horário de verão programada; • Permitir 
envio de e-mail para no mínimo 2 destinos; • Deve possibilitar o backup dos 
arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o 
servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir 
visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de 
Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. • Deverá possuir a 
função de região de interesse; • Possuir serviço de Cloud; • Deve possuir no 
mínimo 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 sáida de alarme (300mA e 12Vdc); • Deve 
possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir armazenagem em cartão 
micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção antivandalismo IK10; • Deve 
ter detecção de face com transmissão de metadados que podem ser 
interpretados por gravadores com reconhecimento facial; • Deve possuir 
inteligência artificial perimetral com capacidade de classificar humanos e 
veículos, deteção de estacionamento, atitude suspeita e aglomeraçao de 
pessoas; • Deve possuir mapa de calor com relatórios de até 1 semana; • Deve 
possuir contagem de pessoas em 2 fluxos (entrada e saída); 
Marca Intelbras-Modelo VIP 5550 Z IA 

   

9 Câmera tipo III – PTZ uso externo 
Câmera Speed Dome que deve apresentar as seguintes características 
mínimas: 
• Deverá possuir Interface de rede 10/100Base-TX com RJ45; • Deverá possuir 
sensor CMOS de 1/2.8” CMOS com Progressive Scan; • Deve possuir as 
resoluções de 1080P (1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280× 720), 
D1(704×480), CIF(352×240); • Deve suportar 60 Fps na resolução 1080P 
(1920×1080) usando H.264 e H.265; • Deverá possuir compreensão de vídeo 
H.264/H.265/MJPEG; • Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, 
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 sendo compressão H.265; • Deve possuir Zoom óptico de 25X ou superior; • 
Deve possuir Zoom digital de 16X ou superior; • Deve possuir Infra vermelho de 
alcance de 150 metros ou superior; • Deve possuir recursos de tilt de -15 a 90° 
com auto-flip; • Deve permitir movimento horizontal com giro contínuo de 360° 
com velocidade variável de 0,1 a 280°/s; • Deve permitir movimento vertical com 
velocidade variável de 0,1 a 120°/s; • Deve possuir obturador de 1/1 a 30.000s; 
• Deve suportar filtro de infravermelho (ICR); • Deve possuir foco automático ou 
manual; • Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR(120dB); • Deve 
suportar compensação WDR Real com controle de níveis de 1 a 100 • Deve 
suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região 
que deve ser priorizado o BLC; • Deve suportar balanço de branco para 
ambiente interno, externo, automático e ATW; • Deve suporta Anti-Flicker; • 
Deve suportar redução de ruído 3D; • Deve suportar estabilização de imagem; 
• Deve suportar Defog; • Deve suportar troca agendada de configurações como 
brilho, contraste, saturação, nitidez, BLC, WDR, ajuste do obturador, balanço 
de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar 
um conjunto de configurações específicas em um período e um conjunto de 
configurações específicas durante outro período; • Deve suportar marca d’agua 
nas gravações; • Deve suportar 5 campos de texto com até 10 caracteres cada 
sobreposto a imagem; • Deve suportar os protocolos IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, 
SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour e SIP; • Deve 
possuir qualidade de serviço(QoS) diferentes para stream de vídeo via web e 
comandos internos via web; • Deve permitir habilitar/desabilitar autenticação de 
usuário via Onvif; • Deve permitir configuração de entrada e saída de horário de 
verão programada; • Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; 
• Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o 
envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção 
de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do 
vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. 
• Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para 
Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. • Deverá 
possuir a função de detecção de mudança de cena. • Deverá possuir funções 
de vídeo analítico com a possibilidade de realização de agendamento e ajuste 
de região mínima e máxima de análise para as seguintes funções: • Detecção 
de direção – Com a possibilidade de inserir 4 linhas com escolha da direção de 
detecção; • Detecção de intrusão – Com a possibilidade de inserir 4 regiões 
com escolha da direção de detecção; • Detecção de abandono/retirada de 
objeto – Com a possibilidade de configurar tempo de duração para detecção e 
o tipo de regra (abandono ou retirada). • Detecção de face – Com a 
possibilidade de habilitar o realce de face quando ela for detectada; • Deverá 
possuir a função de detecção de áudio, com agendamento, com a possibilidade 
de configuração de sensibilidade, limite e tempo de estabilização. • Deverá 
possuir a função de filtro de ruído, com possibilidade de ativar ou desativar. • 
Deve permite estabelecer chamadas via SIP com suporte a vídeo por detecção 
de movimento ou entrada de alarme para ramal préconfigurado na câmera; • 
Deve possuir detecção de movimento por agendamento; • Deve possuir no 
mínimo 24 máscaras de privacidade; • Deve possuir firmware atualizável 
através da interface web, as versões do firmware estarão disponibilizadas 
gratuitamente na web; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração 
com outros sistemas; • Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo 
80 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); • Deve possuir no 
mínimo 8 tours; • Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; • Deve possuir 2 entradas 
e 1 saída de alarme; • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir 
grau de proteção IP66; • Deve suportar alimentação por fonte de 24 volts 
alternado; • Deve suportar alimentação padrão Poe+ (IEEE802.at); • Deve 
suportar temperatura de operação de -10° a 60°. • Deve acompanhar suporte 
de parede. 
Marca Intelbras-Modelo VIP 5225 SD IR 

   

10 HD 8TB para CFTV 
Disco rígido SATA 3,5’’ desenvolvidos especialmente para uso em 
equipamentos de segurança eletrônica, com capacidade de operação de 24 
horas por dia, 7 dias por semana; 
• Deve possuir características como estabilidade na gravação de dados, 
velocidade de disco controlada, dissipação de calor otimizada, baixo consumo 
de energia e nível de ruído; • Deve possuir um buffer de hospedagem de no 
mínimo 6 Gb/s e drive de hospedagem de no mínimo 100 MB/s; • Sua 

32 2.475,96 79.230,72 
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 capacidade de armazenamento deve ser de 8 TB; • Deve possuir um cache de 
no mínimo 256 Mb e velocidade de rotação (RPM) de 5.400; • Sua capacidade 
de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos deve ser menor que 1 em 
1014; • Não deve ter um consumo elétrico maior que 10 W nos modos de leitura 
e/ou escrita. 
Marca Western-Digital- Modelo WD82PURZ 

   

Valor Total dos itens 6,7,8,9,10 por extenso: Hum milhão seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e 

oito reais e setenta e quatro centavos. 
1.669.858,74 

 

Prazo de validade da Proposta: 60(sessenta) dias. 

Prazo e condições de Entrega : 30(trinta) dias 

úteis. 

Local de entrega :  Avenida PL-03 Quadra G, Lote 4, Park Lozandes, Goiânia-Go, CEP.: 74.884-115, no período compreendido entre 

as 08hs 00min e 17h 00min, nos dias úteis. 

Prazo de Pagamento : 30(trinta) dias    

Prazo de Garantia : Conforme  edital e  
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PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

PREGÃO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 

 

 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preço para eventual 

aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV IP) IP), conforme descrições, 

quantitativos e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

 

Após examinar todas as cláusulas e condições gerais e especiais estipuladas no edital e 

seus anexos, aos quais estamos de pleno acordo, e, submetemos incondicional e integralmente. 

A SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 15.510.770/0001-51, sediada na RUA 

MARCOS TOMAZINI, 145 – Londrina – PR, telefone (43) 3026-1561, por intermédio do seu 

representante legal, vem por meio deste, apresentar proposta de preços para o fornecimento dos 

materiais abaixo: 

 

 

DADOS DA PROPONENTE 

Razão Social: SCJ SEGURANCA DIGITAL 

EIRELI EPP 

Nome Fantasia: IMPACTO INFOSEG 

CNPJ: 15.510.770/0001-51 

Endereço: RUA MARCOS TOMAZINI, 145. 

Bairro: JARDIM COLUMBIA 

CEP: 86.057.060 

Cidade: LONDRINA 

UF: PARANÁ 

I.E.: 90596004-08 

I.M.: 192.997-6 

 

CONTATOS 

Tel./ Fax.: +55 (43) 3026-1561 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: JEFERSON LEANDRO DINIZ 

Identidade: 8.080.494-6 SSP-PR 

CPF: 042.731.329-58 

Cargo: Diretor 

Fone: (43) 3026-1561  

E-mail: licitacao@gruposmartseg.com.br 

 

 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco Santander 

Agência: 4294 

Conta Corrente: 13001873-8 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

60 (sessenta) dias. 

 

 

PRAZO DE ENTREGA 

30 (trinta) dias. 

PRAZO DE GARANTIA 

12 (doze) meses 

 

 

PRAZO PARA PAGAMENTO 

30 (trinta) dias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’s e EPP’s 

DESCRIÇÃO QTD UND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  MARCA MODELO 

GRAVADOR TIPO I – SUPORTE PARA 

16 CÂMERAS IP 
15 UNID R$ 2.332,66 R$ 34.989,90 Intelbras NVD 3116 P 

TOTAL DO ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’s e EPP’s R$ 34.989,90 

TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS. 

 

 

 

DECLARAÇÕES SUPLETIVAS 

Declaramos que ao apresentarmos essa proposta, computamos todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto da licitação, portanto, nos preços propostos encontra-se inclusos 

todos os tributos, encargos sociais, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias 

e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação. 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que todos os custos concernentes a preparação e 

apresentação desta proposta são de nossa responsabilidade, e, a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 

deste processo licitatório. 

 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação, que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório Edital deste pregão e que o preço proposto acima contempla todas as despesas 

necessárias ao pleno fornecimento, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, 

conforme já mencionado nesta proposta. 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, 

no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

 



 

 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Declaro, ainda, que a 

pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a 

prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como: 

 

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada; 

 

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei; 

 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

 

IV – No tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo; 

 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública; 

 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, 

ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, ser empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 

a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente licitação. 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÕES CONJUNTA 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos; 

 

( ) Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (em caso 

afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data, 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 

3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02, sob pena de aplicação das 

penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende 

plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; 

 

4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação. 

 

5) DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO: que não incorre em nenhum 

dos casos relacionados do edital. 

 

6) DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: que a proposta apresentada foi elaborada 

de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial 

participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu 

informações. 

 

7) AUSÊNCIA DE PARENTESCO: DECLARA(M) sob as penas da Lei que não mantém, direta ou 

indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado ao governo municipal 

ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista, ou ainda, 

parentesco em linha direta ou colateral, ou membros da comissão licitante, pregoeiro ou servidor 

lotado nos órgãos encarregados da contratação. 

 

8) ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LC 123/06): se enquadra em 

empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate na presente licitação. 

 

Londrina, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

ALINE CRISTINA DA SILVA DINIZ 

CPF: 054.783.389-07 RG: 9.156.108-5 SSP-PR 

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO - PP 

ALINE CRISTINA DA SILVA 
DINIZ:05478338907

Assinado de forma digital por ALINE 
CRISTINA DA SILVA DINIZ:05478338907 
Dados: 2021.02.25 17:13:03 -03'00'



 



  



  



  



  



  



 



 

 

 

Goiânia, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Referente: PE 004/2021, Itens Ampla Disputa, cujo objeto é a formação de Registro de Preço para eventual 

aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV IP), conforme descrições, quantitativos e 

especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 

1) TECNO-IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO 

 

 Focada no desenvolvimento de soluções a Tecno-IT é uma integradora de produtos e serviços que tem 

como missão oferecer excelência em engenharia e Tecnologia da Informação, superando as expectativas de 

nossos clientes, gerando valor e proporcionando uma relação de longo prazo.  

 

 Inovadora, a Tecno-IT desenvolveu diversas soluções inerentes aos mais diferentes nichos e mercados, 

em evolução constante no mercado, conquistamos clientes renomados nos setores público e privado, sempre 

valorizando a seriedade e a ética, que também reflete nas parcerias com nossos fornecedores, as maiores e 

melhores empresas de tecnologia do mercado mundial. Nosso amplo portfólio abrange soluções em Segurança 

Física e lógica, Infraestrutura de TI, Data Centers, Cidades Inteligentes e soluções customizadas à cada 

negócio. 

 

 Nossa equipe é altamente especializada, com profissionais certificados para ofertar produtos e serviços 

que aperfeiçoam e otimizam ambientes corporativos, garantindo a segurança e a escalabilidade que seu 

negócio precisa.  

 

 A Tecno IT se baseia na entrega de produtos inovadores e serviços de qualidade com segurança, 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. Estamos sempre atentos às evoluções mercadológicas, para 

continuar proporcionando qualidade com compromisso e competitividade. 

 

  

 Agradecemos a oportunidade.  



 

 

2) DADOS DA PREPONENTE 

 

Razão Social: Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação Ltda. 

Número do CNPJ: 19.354.200/0001-70 

Inscrição Estadual: 10.585.863-3 

Inscrição Municipal: 3640310 

Endereço completo: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2690, Ed. Metropolitan, 6° Andar, Salas 601-603, Jd. Goiás. 

CEP: 74810-100 

Contato: ERICK REIS BARROS 

Telefone: (62) 33414-9500 / (62) 62-981610096 

E-mail: ERICK.BARROS@TECNO-IT.COM.BR 

Endereço Eletrônico: www.tecno-it.com.br 

Dados Bancários: BANCO SANTANDER – 033, CONTA: 3678, AGÊNCIA: 130047146. 

Prazo de validade da proposta: 60 dias. 

  



 

 

3) PROPOSTA TÉCNICA 

 

1   
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA/MODELO QTDE UN 

1 
GRAVADOR TIPO II – SUPORTE PARA 32 
CÂMERAS IP 

Intelbras /NVD 7132 38 UN 

2 CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO Intelbras /VIP 5550 D Z IA 786 UN 
3 CÂMERA TIPO II – BULLET USO INTERNO Intelbras /VIP 5550 Z IA 604 UN 

4 CÂMERA TIPO III – PTZ USO EXTERNO Intelbras /VIP 5225 SD IR 49 UN 

5 HD 8TB PARA CFTV Western Digital/WD82PURZ 98 UN 
 

4) PROPOSTA COMERCIAL  

 

1 ITENS AMPLA DISPUTA  PREÇO DE VENDA 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA/MODELO QTDE UN 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

1 
GRAVADOR TIPO II – SUPORTE 
PARA 32 CÂMERAS IP 

Intelbras/NVD 7132 38 UN  R$ 4.374,00   R$ 166.212,00  

2 
CÂMERA TIPO I – DOME USO 
INTERNO 

Intelbras/VIP 5550 D Z IA 786 UN  R$ 3.177,00   R$ 2.497.122,00  

3 
CÂMERA TIPO II – BULLET USO 
INTERNO 

Intelbras/VIP 5550 Z IA 604 UN  R$ 3.183,00   R$ 1.922.532,00  

4 
CÂMERA TIPO III – PTZ USO 
EXTERNO 

Intelbras/VIP 5225 SD IR 49 UN  R$ 6.688,00   R$ 327.712,00  

5 HD 8TB PARA CFTV Western Digital/WD82PURZ 98 UN  R$ 2.475,00   R$ 242.550,00  
               

  



 

 

 

Declaramos que: 

 

1. O prazo da validade da proposta é de 60 dias. 

2. Todos os bens fornecidos são novos, de primeiro uso; 

3. Estão inclusos todos os itens acessórios de hardware e software, incluindo licenças, conectores, interfaces, 

suportes, braços organizadores de cabos e demais acessórios necessários para instalação e funcionamento 

dos equipamentos, em plena compatibilidade com as especificações constantes neste documento e 

recomendadas pelo fabricante; 

4. A garantia dos equipamentos está de acordo com as especificações do Termo de Referência; 

5. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte do 

fornecimento e da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 

administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, 

sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos.  

6. Nos preços cotados estão incluídos todos os materiais, insumos, suportes, acessórios, equipamentos 

necessários ao pleno funcionamento da solução, em plena compatibilidade com as especificações 

constantes no TR e recomendadas pelos fabricantes; 

7. Estamos de pleno acordo e que atendemos em plenitude todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 

Referência e que todos os equipamentos fornecidos atendem as garantias técnicas previstas no termo de 

referência. 

8. A proposta comercial apresentada está em plena conformidade com as características descritas no edital e 

anexos integrantes do Pregão Eletrônico Nº 04/2021. 

 

ERICK REIS BARROS 

DIRETOR COMERCIAL 

TECNO-IT Tecnologia e Serviços LTDA 

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2690, Ed. Metropolitan, 6° Andar, Jd. Goiás, CEP: 74810-100 

e-mail: erick.barros@tecno-it.com.br 

Tel/Fax : (62) 3414-9500 / 62-98161-0096 

ERICK REIS 
BARROS:02497
243166

Assinado de forma digital 
por ERICK REIS 
BARROS:02497243166 
Dados: 2021.02.02 
14:25:42 -03'00'



 



Buscar Rogerio Jayme  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 

DESIGNADO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL DE LICITAÇÃO 004/2021, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202009000239777. 

 

 

 

 

 

 

TELTEX TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 73.442.360/0003-89, 

já qualificada no Edital de Licitação 004/2021, neste ato representada 

por seu Diretor Presidente, Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, portador da 

cédula de identidade RG n° 6034795549 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob 

n° 553.691.380-87, vem respeitosamente apresentar RECURSO contra a 

desclassificação técnica para o ITEM 2 (786 unidades câmera tipo I – 

Dome uso interno), bem como recurso contra a classificação da 

empresa WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI – ME, nos termos 

do Edital e Legislação aplicável. 

 

 

 

 

A intenção de recurso foi registrada contra a desclassificação técnica para o item 

2 do edital de licitação 004/2021 (786 unidades câmera tipo I – Dome uso interno), 

considerando que a avaliação foi realizada com base em documento estranho ao 

processo. 

 

O certame instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem como objeto 

a formação de Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos para 
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sistemas de monitoramento (CFTV IP), conforme descrições, quantitativos e 

especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A Recorrente é empresa consolidada com 27 anos integrando soluções de 

tecnologia para segurança pública. No ano 2020, mesmo com as restrições da 

pandemia mundial, a Teltex Tecnologia executou mais de 4.000 (quatro mil) obras e 

expandiu o objeto social para agregar soluções de cidades inteligentes. 

 

A Recorrente é uma das principais integradoras do País e com inúmeras 

certificações em todos os maiores fabricantes de videomonitoramento. A equipe 

de engenharia é altamente qualificada e dispõe de ampla habilidade para 

construir as melhores soluções aos parâmetros definidos no Edital.  

 

Nesse contexto, a desclassificação técnica no item 2 é incompreensível, visto que a 

solução foi definida com base na documentação disponibilizada pelo fabricante. 

O modelo ofertado para o item 2 é do fabricante Hikvision, modelo DS-2CD3756G2-

IZS.  

 

Abaixo análise ponto a ponto contra os itens atacados na avaliação técnica. 

 

 Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de, no mínimo, 45m.  

 

Conforme página 2 do catálogo DS-2CD3756G2-IZS_Datasheet_V5.5.150 

(anexo), o equipamento possui especificação Range Up to 50 m, portanto 

atende a exigência do edital. 
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 Deve possuir 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 saída de alarme (300mA e 12Vdc). 

 

Conforme página 3 do catálogo DS-2CD3756G2-IZS_Datasheet_V5.5.150 

(anexo), o equipamento possui especificação Alarm - 1 input, 1 output (max. 24 

VDC/24 VAC @500 mA). A entrada e saída de alarme possuem configuração 

máxima de 24Vdc ou 24Vac para tensão e 500mA para corrente, 

compreendendo o range de 5Vdc a 12Vdc e 5mA a 300mA, portanto atende a 

exigência do edital. 

 

 

 

 Deve possuir zoom óptico de 5x ou superior. 

 

Conforme página 2 do catálogo DS-2CD3756G2-IZS_Datasheet_V5.5.150 

(anexo), o equipamento possui especificação Lens Type & FOV 2.7 to 13.5 mm: 

horizontal FOV 101° to 31°, vertical FOV 72.2° to 23.4°, diagonal FOV 138.8° to 39.8° 

(Zoom 5x), portanto atende a exigência do edital. 

 

 

 

 Deve possuir uma saída de vídeo BNC. 

 

Conforme página 3 do catálogo DS-2CD3756G2-IZS_Datasheet_V5.5.150 

(anexo), o equipamento possui Video (optional) 1Vp-p composite output (75 

Ω/BNC), portanto atende a exigência do edital. 
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Pela regra do texto convocatório, a proposta cadastrada no portal deveria conter 

exclusivamente a descrição resumida dos produtos/serviços ofertados e o valor total 

do lote/item. Após a etapa de lances foi requisitado encaminhar a proposta final 

em extensão “pdf”, devendo conter modelo e marca. 

 

Importante destacar que a regra para remeter a proposta final em formato “pdf” 

NÃO exigiu/especificou a necessidade de catálogos dos equipamentos, somente a 

indicação de marca e modelo. Destacamos também que não houve diligência do 

TJGO para solicitação de catálogos ou consulta ao fabricante, o equipamento 

ofertado pela Recorrente no Item 2 foi avaliado com base em documento estranho 

ao processo, não há nenhum registro de publicidade sobre o parâmetro/critério de 

julgamento técnico. 

 

É razoável consultar a empresa que construiu a solução sobre os equipamentos 

indicados. A diligência funciona como um recurso indispensável para a comissão 

de licitação ou o pregoeiro aproveitarem boas propostas para a administração 

pública. Não se trata de uma simples faculdade ou direito da administração, mas 

de verdadeiro poder-dever do gestor público, posto que não há discricionariedade 

para decidir fazer ou não a diligência, quando esta se mostrar cabível, sob pena de 

descartar uma boa proposta e, consequentemente, acarretar prejuízo econômico 

para o órgão/entidade contratante. 

 

Nas palavras de Marçal Justem Filho, “a vantajosidade das propostas será avaliada 

pela conjugação de diversos aspectos, desde que previstos no instrumento 

convocatório (...). TODOS os critérios norteadores da atividade decisória devem 

estar previamente indicados no ato convocatório. A adoção de outros critérios 

caracteriza sigilo ou segredo incompatível com o rigor exigido em Lei. A 
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Administração está obrigada a dar a vitória à proposta mais vantajosa, mesmo 

quando formulada por licitante que não seja a ela simpático. (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 17ª. edição). 

 

Ademais, o TJGO definiu o tipo menor preço por item como critério de julgamento, nesse 

sentido, o preço ofertado pela Teltex Tecnologia reflete economia aos cofres públicos em 

mais de 250 mil reais. Além do equívoco da avaliação técnica, que julgou equipamento 

com base em documento estranho ao certame, é incontestável o menor preço ofertado 

pela Recorrente e consequentemente vantajosidade da proposta.  

 

A recorrente é empresa credenciada pelo fabricante da solução para comercialização, 

instalação, projetos, fornecimento, suporte e garantia em todo o território nacional, bem 

como capacitada nas inovações tecnológicas de equipamento. 

 

O equipamento ofertado pela Teltex no item 2 foi revisado inúmeras vezes, concluindo pela 

exatidão e correta indicação do modelo DS-2CD3756G2-IZS, Hikvision, porquanto atende 

todas as funcionalidades e requisitos exigidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

nos termos do catálogo anexo. 

 

 
 INCONGRUÊNCIA DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA WORLD CAM 

BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI - ME 

 

Modelo: INTELBRAS - CÂMERA TIPO II - VIP 5550 D Z IA 

Fontes das pesquisas: 

 

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-07/Datasheet-VIP-5550-Z-DZ-IA.pdf 

 

https://www.intelbras.com/pt-br/camera-dome-com-inteligencia-artificial-vip-5550-d-z-ia#suporte 

 

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-02/Manual_VIP_5550_DZ_IA_01-21.pdf 
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 Requisito: Deverá possuir um ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura 

máxima F1,5; 

Datahseet  - Ângulo de visão 

H: 100° ~ 28°; V:72° ~ 21° (resolução de 2592×1944) 

H: 104° ~ 29°; V:55° ~ 16° (resolução de 2688×1520) 

Não atendido pela visão mínima solicitada V:62º  

 

 Requisito: Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; 

Não encontrado conforme datasheet e manual do fabricante. 

 

 Requisito: Deve possuir uma saída de vídeo BNC 

Não encontrado no datasheet e manual do fabricante. 

 

 Requisito: Possuir proteção através de senhas com, no mínimo, 11 níveis de acesso 

Não encontrado em datasheet e manual do fabricante 

 

 

Ante o exposto, requer o recebimento do recurso e no mérito seja julgado 

PROCEDENTE, porquanto o catálogo do fabricante comprovou que o equipamento 

ofertado pela Teltex Tecnologia atende com exatidão as exigências do Edital para 

o item 2 de licitação 004/2021 (786 unidades câmera tipo I – Dome uso interno), bem 

como há erro técnico no equipamento ofertado pela empresa vencedora do item 

2. 

Termo em que pede e espera deferimento. 

Serra/ES, 02 de março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

Teltex Tecnologia S/A 

Valmor Fernandes Rosa Filho 



 

            

 

 
DS-2CD3756G2-IZS  
AcuSense 5 MP Varifocal Dome Network Camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Empowered by deep learning algorithms, Hikvision AcuSense 

technology brings human or vehicle target classification 

alarms to front- and back-end devices. The system can 

greatly reduce false alarms generated by targets other than 

humans or vehicles, vastly improving alarm efficiency and 

effectiveness. 

 

 High quality imaging with 5 MP resolution 
 Excellent low-light performance with 

powered-by-DarkFighter technology 
 Clear imaging against strong backlight due to 120 dB true 

WDR technology 
 Efficient H.265+ compression technology 
 False alarm reduction through human and vehicle target 

classification based on deep learning 
 Water and dust resistant (IP67) and vandal-resistant (IK10) 
 3D DNR technology delivers clean and sharp images 

 



 

            

 
 Specification 

Camera  

Image Sensor 1/2.7'' Progressive Scan CMOS 

Min. Illumination 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on 

Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s 

Slow Shutter Yes 

P/N P/N 

Wide Dynamic Range 120 dB 

Day & Night ICR Cut 

Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°  

Lens 

Iris Type Auto-Iris 

Lens Mount Ø14 

Lens Type & FOV 
2.7 to 13.5 mm: horizontal FOV 101° to 31°, vertical FOV 72.2° to 23.4°, diagonal FOV 

138.8° to 39.8° (Zoom 5x) 

Aperture F1.4 

DORI 

DORI D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 

Illuminator 

IR Range Up to 50 m 

Wavelength 850 nm 

Smart Supplement Light Yes 

Video 

Max. Resolution 2592 × 1944  

Main Stream 

50Hz: 20 fps (2592 × 1944)  

     25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)  

60Hz: 20 fps (2592 × 1944)  

     30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)  

Sub-Stream 
50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)   

60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

Third Stream 
50Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)   

60Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

Fourth Stream 

50Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)   

60Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

*Fourth stream is supported under certain settings. 

Video Compression  

Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+  

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG  

Third stream: H.265/H.264  

Fourth Stream: H.265/H.264/MJPEG 

Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps 

H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile 

H.265 Type Main Profile 

H.264+ Main stream supports 

H.265+ Main stream supports 



 

            

Bit Rate Control CBR/VBR 

Scalable Video Coding (SVC) H.265 and H.264 support  

Region of Interest (ROI) 5 fixed regions for main stream and sub-stream 

e-PTZ Support Preset and Patrol settings *Only the fourth stream supports this function. 

Audio 

Environment Noise Filtering Yes 

Audio Sampling Rate 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 

Audio Compression  G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 

Audio Bit Rate 
64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/

8-320Kbps(MP3) 

Network 

Smooth Streaming Yes 

Simultaneous Live View Up to 6 channels 

API Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK 

Protocols 

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, 

IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ISUP, SIP, ARP, 

SNMP 

User/Host Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user 

Security 

Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, 

Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE and 

digest authentication for Open Network Video Interface, memory card encryption, 

SFTP encryption, SRTP encryption 

Network Storage 
MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto 

network replenishment (ANR), FTP ANR 

Client iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central 

Web Browser 

Plug-in required live view: IE 10, IE 11 

Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ 

Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+  

Image 

Day/Night Switch Day, Night, Auto, Schedule 

Target Cropping Yes 

Image Enhancement BLC, HLC, 3D DNR, EIS, Defog 

Image Parameters Switch Yes 

Image Settings 
Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance 

adjustable by client software or web browser 

Interface 

Alarm  1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC @500 mA) 

Audio 

1 input (line in), 3.5 mm connector, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 

4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium 

1 output (line out), 3.5 mm connector, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output 

impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium 

Video (optional) 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)  

On-board Storage Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB 

Hardware Reset Yes 

Communication Interface 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port 



 

            

Event 

Basic Event  
Motion detection, video tampering alarm, exception (network disconnected, IP 

address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) 

Smart Event 
Unattended baggage detection, object removal detection, scene change detection, 

audio exception detection, video quality diagnosis 

Deep Learning Function 

Face Capture Yes 

Perimeter Protection 
Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting 

detection 

General 

Linkage Method Upload to NAS/memory card, notify surveillance center, trigger record, trigger capture 

Web Client Language 

33 languages 

English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, 

French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, 

Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, 

Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian 

General Function 
Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via e-mail, pixel 

counter 

Software Reset Yes 

Storage Conditions -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) 

Startup and Operating 

Conditions 
-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) 

Power Supply 
12 VDC ± 25% 

PoE: 802.3af, Class 3 

Power Consumption and  

Current 

12 VDC, 0.92 A, max. 11 W 

PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.9 W 

Power Interface Two-core terminal block 

Camera Dimension Ø153.5 × 133.1 mm (6.0" × 5.2") 

Package Dimension 244 × 174 × 173 mm (9.6" × 6.9" × 6.8") 

Camera Weight Approx. 830 g (1.8 lb.) 

With Package Weight Approx. 1793 g (3.9 lb.) 

Approval 

EMC 

FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B);  

CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 

+A1: 2014);  

RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);  

IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016);  

KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) 

Safety 

UL (UL 60950-1);  

CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);  

CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);  

BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015);  

LOA (IEC/EN 60950-1) 

Environment 
CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU);  

Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) 

Protection IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) 



 

            

 

 

 Dimension 

 

 
 Accessory 
 Optional 

DS-1227ZJ-DM37 

In-ceiling Mount 

DS-1475ZJ-SUS 

Vertical Pole Mount 

DS-1476ZJ-SUS 

Corner Mount 

DS-1471ZJ-155 

Pendant Mount 

DS-1473ZJ-155 

Wall Mount 

 

 
 

 

 

DS-1473ZJ-155B 

Wall Mount 

 

 
 

 

 Available Model 
DS-2CD3756G2-IZS (2.7 to 13.5 mm) (C) 



 

050515020201202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buscar Rogerio Jayme  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 

DESIGNADO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL DE LICITAÇÃO 004/2021, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202009000239777. 

 

 

 

 

 

 

TELTEX TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 73.442.360/0003-89, 

já qualificada no Edital de Licitação 004/2021, neste ato representada 

por seu Diretor Presidente, Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, portador da 

cédula de identidade RG n° 6034795549 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob 

n° 553.691.380-87, vem respeitosamente apresentar RECURSO contra a 

desclassificação técnica para o ITEM 4 (49 unidades câmera tipo III – PTZ 

uso externo), bem como recurso contra a classificação da empresa 

WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI – ME, nos termos do Edital 

e Legislação aplicável. 

 

 

A intenção de recurso foi registrada contra a desclassificação técnica para o item 

4 do edital de licitação 004/2021 (49 unidades câmera tipo III – PTZ uso externo), 

considerando que a avaliação do item 4 foi realizada com base nos requisitos dos 

itens 2 e 3. 

 

O certame instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem como objeto 

a formação de Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos para 

sistemas de monitoramento (CFTV IP), conforme descrições, quantitativos e 

especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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A Recorrente é empresa consolidada com 27 anos integrando soluções de 

tecnologia para segurança pública. No ano 2020, mesmo com as restrições da 

pandemia mundial, a Teltex Tecnologia executou mais de 4.000 (quatro mil) obras e 

expandiu o objeto social para agregar soluções de cidades inteligentes. 

 

A Recorrente é uma das principais integradoras do País e com inúmeras 

certificações em todos os maiores fabricantes de videomonitoramento. A equipe 

de engenharia é altamente qualificada e dispõe de ampla habilidade para 

construir as melhores soluções aos parâmetros definidos no Edital.  

 

Nesse contexto, a desclassificação técnica no item 4 é incompreensível, visto que a 

solução foi definida com base na documentação disponibilizada pelo fabricante. 

O modelo ofertado para o item 4 é do fabricante Hikvision, modelo DS-2DE5225IW-

AE, com preço final R$117.900,37.  

 

A análise ponto a ponto abaixo comprova que o equipamento ofertado atente 

com exatidão todas as funcionalidades requisitadas no texto convocatório, além 

do preço da Teltex ser expressivamente vantajoso ao Poder Público.   

 

Além disso, verificamos equívoco na avaliação realizada pelo TJGO, o item 4 do 

termo de referência é Câmera Tipo III – PTZ uso externo, mas foi avaliado pelas 

especificações do item 2 (Câmera tipo I – Dome uso interno) e item 3 (Câmera Tipo 

II – Bullet interno). As três funcionalidades indicadas como “não atente” para o item 

4 são requisitos de outros itens. 
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 Deverá possui ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura máxima 

F1,5. 

 

Consta no Termo de Referência como funcionalidade do item 2 (Câmera tipo I – 

Dome uso interno) e item 3 (Câmera Tipo II – Bullet interno.  

 

A funcionalidade é de uma câmera PTZ para movimento horizontal com giro 

contínuo de 360° com velocidade variável de 0,1 a 280°/s. O equipamento deve 

permitir também movimento vertical com velocidade variável de 0,1 a 120°/s 

(conforme Termo Referência), o qual são atendidos pelos itens Movement Range 

(Pan) - 360° endless; Pan Speed - Configurable, from 0.1°/s to 280°/s Preset speed: 

120°/s; Movement Range (Tilt) - From -15° to 90° (auto-flip); Tilt Speed 

Configurable, from 0.1°/s to 120°/s Preset Speed: 120°/s, elencados na página 2 

do catálogo Datasheet DS-2DE5225IW-AE (anexo). 

 

 Deverá possuir iluminação mínima de 0 Lux em modo Preto e Branco. 

 

Consta no Termo de Referência como funcionalidade do item 2 (Câmera tipo I – 

Dome uso interno) e item 3 (Câmera Tipo II – Bullet interno. Não há especificação 

mínima de iluminação para a câmera PTZ no texto convocatório. 

 

 Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) /WQHD (2560×1440)/ 

3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/  

 

Consta no Termo de Referência como funcionalidade do item 2 (Câmera tipo I – 

Dome uso interno) e item 3 (Câmera Tipo II – Bullet interno. Ademais, a câmera 

ofertada pela Teltex tem funcionalidade resoluções de 1080P (1920×1080), 

1.3M(1280×960), 720P(1280× 720), D1(704×480), CIF(352×240), atendido pelo item 

IMAGE, página 3 do documento Datasheet DS-2DE5225IW-AE (anexo). 
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É incontestável que houve equívoco na análise técnica. A câmera ofertada pela 

Recorrente para o item 4 foi avaliada pelas regras dos itens 2 e 3. Além disso, o erro 

de análise não teria ocorrido se houvesse consulta da empresa sobre os 

equipamentos.  

 

A diligência funciona como um recurso indispensável para a comissão de licitação 

ou o pregoeiro aproveitarem boas propostas para a administração pública. Não se 

trata de uma simples faculdade ou direito da administração, mas de verdadeiro 

poder-dever do gestor público, posto que não há discricionariedade para decidir 

fazer ou não a diligência, sob pena de descartar uma boa proposta e, 

consequentemente, acarretar prejuízo econômico para o órgão/entidade 

contratante. 

 

Nas palavras de Marçal Justem Filho, “a vantajosidade das propostas será avaliada 

pela conjugação de diversos aspectos, desde que previstos no instrumento 

convocatório (...). TODOS os critérios norteadores da atividade decisória devem 

estar previamente indicados no ato convocatório. A adoção de outros critérios 

caracteriza sigilo ou segredo incompatível com o rigor exigido em Lei. A 

Administração está obrigada a dar a vitória à proposta mais vantajosa, mesmo 

quando formulada por licitante que não seja a ela simpático. (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 17ª. edição). 

 

Ademais, o TJGO definiu o tipo menor preço por item como critério de julgamento, 

nesse sentido, o preço ofertado pela Teltex Tecnologia reflete economia aos cofres 

públicos em mais de 150 mil reais. Então, além do equívoco da avaliação técnica, 

que julgou equipamento do item 4 com base em critérios dos itens 2 e 3, é 

incontestável o menor preço ofertado pela Recorrente e consequentemente 

vantajosidade da proposta.  
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A recorrente é empresa credenciada pelo fabricante da solução para 

comercialização, instalação, projetos, fornecimento, suporte e garantia em todo o 

território nacional, bem como capacitada nas inovações tecnológicas de 

equipamento. 

 

O equipamento ofertado pela Teltex no item 4 foi revisado inúmeras vezes, 

concluindo pela exatidão e correta indicação do modelo DS-2DE5225IW-AE, 

Hikvision, porquanto atende todas as funcionalidades e requisitos exigidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do catálogo anexo. 

 

Ademais, o manual/datasheet não comprovou o requisito “deve possuir arquitetura 

(API) aberta para integração com outros sistemas”, para o equipamento ofertado 

no item 4 pela empresa WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI – ME. 

 

Ante o exposto, requer o recebimento do recurso e no mérito seja julgado 

PROCEDENTE para validação do equipamento ofertado pela Teltex Tecnologia, 

porquanto a avaliação técnica do TJGO para o item 4 foi realizada com os 

parâmetros dos itens 2 e 3. A câmera PTZ foi avaliada pelas regras das câmeras 

DOME e BULLET. Ademais, o catálogo do fabricante comprovou que o equipamento 

ofertado pela recorrente atende com exatidão as exigências do Edital. 

 

Termo em que pede e espera deferimento. 

Serra/ES, 03 de março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

Teltex Tecnologia S/A 

Valmor Fernandes Rosa Filho 



  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

     
 

    
 

 

 

Hikvision DS-2DE5225IW-AE 2MP 25× Network IR Speed 

Dome adopts 1/2.8" progressive scan CMOS chip. With 

the 25 × optical zoom lens, the camera offers more 

details over expansive areas. 

This series of cameras can be widely used for wide 

ranges of high-definition, such as the rivers, roads, 

railways, airports, squares, parks, scenic spots, and 

venues, etc. 

 

Key Features 

 1/2.8" progressive scan CMOS 

 Up to 1920 × 1080@60fps resolution 

 Excellent low-light performance with 

powered-by-DarkFighter technology 

 25 × optical zoom, 16 × digital zoom 

 WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional 

Exposure, Regional Focus 

 Up to 150 m IR distance 

 24 VAC & Hi-PoE 

 Support H.265+/H.265 video compression 

 Audio input/output 

 Alarm input/output 

 

 

DS-2DE5225IW-AE   
2 MP 25 × Network IR Speed Dome 



 

 

Specification 
Camera Module 

Image Sensor 1/2.8" progressive scan CMOS 

Min. Illumination 
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 
B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 
0 Lux with IR 

White Balance 
Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent 
Lamp/Sodium Lamp 

Gain Auto/Manual 

Shutter Time 
50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 
60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 

Day & Night IR Cut Filter 

Digital Zoom 16 × 

Privacy Mask 24 programmable privacy masks, mask color configurable 

Focus Mode Auto/Semi-automatic/Manual 

WDR 120 dB WDR 

Lens 

Focal Length 4.8 mm to 120 mm, 25× optical zoom 

Zoom Speed Approx. 3.6 s (optical lens, wide-tele) 

Field of View 
Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (Wide-Tele) 
Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (Wide-Tele) 
Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (Wide-Tele) 

Working Distance 10 mm to 1500 mm (wide-tele) 

Aperture Range F1.6 to F3.5 

IR 

IR Distance 150 m 

Smart IR Yes 

PTZ 

Movement Range (Pan) 360° endless 

Pan Speed 
Configurable, from 0.1°/s to 280°/s 
Preset speed: 120°/s 

Movement Range (Tilt) From -15° to 90° (auto-flip) 

Tilt Speed Configurable, from 0.1°/s to 120°/s 
Preset Speed: 120°/s 

Proportional Zoom Yes 

Presets 300 

Patrol Scan 8 patrols, up to 32 presets for each patrol 

Pattern Scan 5 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan 

Power-off Memory Yes 

Park Action Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama 
Scan 

3D Positioning Yes 

PTZ Position Display Yes 

Preset Freezing Yes 

Scheduled Task 
Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama 
Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output 

Compression Standard 

Video Compression 
Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
Third Stream: H.265/H.264/MJPEG 

H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile 



 

 

H.264+ Yes 

H.265 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile 

H.265+ Yes 

Video Bitrate 32 Kbps to 16384 Kbps 

Audio Compression G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 

Audio Bitrate 
G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps 
G.722.1/G.726: 16 Kbps 
MP212/PCM: 32 Kbps to 160 Kbps 

SVC Yes 

Smart Features  

Basic Event Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception 

Smart Event 
Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting 
Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception 
Detection 

Smart Record ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA 

ROI Main stream, sub-stream, and third stream respectively support four fixed areas. 

Image 

Max. Resolution 1920 × 1080 

Main Stream 

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

Sub-Stream 
50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 
60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 

Third Stream 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 

Image Enhancement HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus 

Network 

Network Storage 
Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NFS, SMB/ 
CIFS), ANR 

Alarm Linkage 
Alarm actions, such as Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Trigger Recording, Trigger Alarm 
Output, Notify Surveillance Center, Upload to FTP/Memory Card/NAS, Send Email, etc. 

Protocols IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, 
RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, SIP, PPPoE, Bonjour 

API ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK 

Simultaneous Live View Up to 20 channels 

User/Host 
Up to 32 users 
3 levels: Administrator, Operator and User 

Security Measures User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; 
IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering 

Client iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect 

Web Browser IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ 

Interface 

Network Interface 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE 

Audio 
1-ch audio input, 2 to 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10% 
1-ch audio output, line level, impedance: 600 Ω 

Alarm  2-ch alarm input/1-ch alarm output 

General 

Language (Web Browser 
Access )  

32 languages. 
English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, 
French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, 
Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, 
Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) 

Power 24 VAC, 2.2 A, 50/60Hz and Hi-PoE, 42.5 to 57 VDC, 1.41 A 
Max.30 W, including Max. 10W for IR 



 

 

Working Temperature -30°C to 65°C (-22°F to 149°F) 

Working Humidity ≤ 90% 

Protection Level 
IP66 Standard, 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient 
Protection  

Material ADC 12, PC, PC+10% GF 

Dimensions Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8.19" × 13.58") 

Weight Approx. 3.3 kg (7.28 lb) 

 

DORI 
The DORI (detect, observe, recognize, identify) distance gives the general idea of the camera ability to distinguish 

persons or objects within its field of view.  

It is calculated based on the camera sensor specification and the criteria given by EN 62676-4: 2015. 

DORI Detect  Observe  Recognize Identify 

Definition 25 px/m 63 px/m 125 px/m 250 px/m 

Distance (Tele) 1600.0 m (5249.3 ft) 634.9 m (2083.1 ft) 320.0 m (1049.9 ft) 160.0 m (524.9 ft) 

 

Available Models 

DS-2DE5225IW-AE , 24 VAC & Hi-PoE,  DS-2DE5225IW-AE   (E)(C), 24 VAC & Hi-PoE 

 

Dimensions 

Unit: mm
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Accessory 

Included 

 

DS-1602ZJ  

Wall Mount 

Optional 

 



 

 

   
 

DS-1604ZJ-Box-Corner  

Wall Mount with Junction Box 

DS-1604ZJ-Box  

Wall Mount with Junction Box 

DS-1604ZJ   

Wall Mount 

DS-1619ZJ  

Gooseneck Mount 

   

 

DS-1682ZJ  

Extendable Pole for Pendant 

Mount 

DS-1604ZJ-pole 

Vertical Pole Mount 

DS-1604ZJ-Box-Pole  

Vertical Pole Mount with 

Junction Box 

DS-1604ZJ-Corner 

Corner Mount 

    

DS-1661ZJ  

Pendant Mount 

DS-1663ZJ  

Ceiling Mount 

DS-1681ZJ  

Installation Adapter 

DS-1673ZJ  

Horizontal Pole Mount 

    

DS-1660ZJ  

Parapet Wall Mount 

DS-1662ZJ  

Pendant Mount 

DS-1667ZJ  

Extendable Pole for Pendant 

Mount 

HKA-A24250-230(EU)  

HKKD-12077(USA)  

HKA-A24250-230-BS(UK)  

PSE-A1525/5060(JP)  

Power Adapter 

 

 
 

 

DS-1005KI  

USB Joy-stick 

LAS60-57CN-RJ45  

Hi-PoE midspan 

DS-1100KI  

Network Keyboard 
 

*DS-1673ZJ should be used with DS-1661ZJ or DS-1602ZJ. 
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo: 202009000239777
Objeto : Aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV-IP)
Assunto : Recursos Administrativos

DOS FATOS:

Trata-se da análise de recursos administrativos interpostos pelas empresas SCJ
SEGURANÇA DIGITAL  EIRELI e  TELTEX  TECNOLOGIA S/A,  pessoas jurídicas de
direito privado, já qualificadas nos autos,  contra as decisões proferidas pelo Pregoeiro
quando  da  análise  da  documentação  e  proposta  de  preços  referente  a  licitação  nº
004/2021, na modalidade Pregão Eletrônico,  do tipo menor preço por item, que tem por
objeto a aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV-IP).

DAS RAZÕES

As  duas  Recorrentes  afirmam  que  as  desclassificações  das  empresas  SCJ
SEGURANÇA DIGITAL EIRELI, nos lotes 5 (cinco) e 10 (dez) e TELTEX TECNOLOGIA
S/A, nos lotes 2 (dois) e 4 (quatro), foram processadas de forma equivocada uma vez que
os  equipamentos  ofertados  atendem  às  exigências  do  ato  convocatório.  Para  isso,
rebateram, ponto a ponto, todos os itens atacados na análise técnica.

Apresentaram  ainda,  novos  documentos  que,  somados  aos  já  apresentados,
ajudam a comprovar as características dos equipamentos ofertados bem como carta do
fornecedor respaldando tais informações.

Ao fim, pleiteiam a revisão da decisão de desclassificação das propostas para que
sejam declaradas vencedoras as empresas SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI, nos lotes
5 (cinco) e 10 (dez) e TELTEX TECNOLOGIA S/A, nos lotes 2 (dois) e 4 (quatro).

CONTRARRAZÕES:

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo estabelecido no edital.

DO MÉRITO RECURSAL:

Após análise das razões recursais bem como da avaliação técnica das propostas e
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

documentos apresentados nas peças recursais processada pela área requisitante tem-se
que:

1. As propostas apresentadas pelas duas Recorrentes estavam formalmente em
conformidade com as exigências contidas no edital e apresentavam os melhores preços
dentre as empresas habilitadas;

2. As Recorrentes juntaram nas peças recursais documentos e informações que,
somados  aos  documentos  constantes  dos  autos,  tornaram  possível  a  verificação  da
compatibilidade  dos  equipamentos  ofertados  com as  características  mínimas  exigidas
para os equipamentos, constantes do Termo de Referência, anexo do edital;

3. A avaliação das propostas e demais documentos anexados aos recursos ou
obtidos em forma de diligência, processada pela área técnica, avaliação essa, diga-se de
passagem, de suma importância face à pouca familiaridade do Pregoeiro com análises de
equipamentos, não deixa dúvida acerca das características dos equipamentos.

CONCLUSÃO:

Conhece o Pregoeiro dos recursos interpostos pelas empresas SCJ SEGURANÇA
DIGITAL EIRELI e  TELTEX TECNOLOGIA S/A,  por considerá-los tempestivos e pelas
razões retromencionadas, pugna pelo seu provimento com a consequente  reforma da
decisão  prolatada  na  Ata  de  Realização  do  Pregão  de  nº  004/2021,  declarando
vencedoras as empresas  SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI, nos lotes 5 (cinco) e 10
(dez) e TELTEX TECNOLOGIA S/A, nos lotes 2 (dois) e 4 (quatro).

Goiânia, 04 de março de 2021.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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