
com.br
    Pregoeiro responsável:  Antonio Brito Mantovani

   Ao(s)  18 dia(s) do mês  agosto do ano de  2020, no endereço eletrônico  www.bbmnet.com.

  Inicialmente, ficou registrado que às 08:01 horas do dia 18 de agosto de 2020 teve início, por meio do 
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços.  
Foi  registrado  o  recebimento  da(s)  proposta(s)  inicial(ais)  de  preços,  por  lote  do(s)  seguinte(s) 
participante(s):

Lotes:
Lote - 1  -  Implantação e locação de sistema de VIDEOMONITORAMENTO
Situação - Homologado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
Fonesat Teleinformática Ltda EPP 18/08/2020  07:43:31 398.988,00
TELTEX TECNOLOGIA S.A. 17/08/2020  20:02:02 5.000.000,00

Desclassificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação
J DE O SOUZA EVENTOS 18/08/2020 04:45:01 540.000,00 VEDADA 

IDENTIFICAÇÃO DO 
LICITANTE CONFORME 
ITEM 7.7 DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO.

FIBRA ÓPTICA RIO PRETO 
EIRELI

18/08/2020 07:58:44 600.000,00 Não apresentou os 
manuais e/ou 
datasheets dos 
equipamentos 
conforme descreve o 
termo de referência 
nos itens: 3.1.46, 
3.2.44, 3.3.14 e 
3.7.8.Câmera ofertada 

 Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
019/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, CNPJ 45.152.139/0001-99.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP 
    Edital: 00019/2020
    Data de início do recebimento das propostas: 05 de 08 de 2020 às 08:01
    Data da Realização: 18 de 08 de 2020 às 08:01
    Local: www.bbmnet.

br,  nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a)  Antonio Brito Mantovani 
juntamente  com  a  equipe  de  apoio  Sr(a) JETHERO SERGIO RODRIGUES , MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI  
e DAVID CARNEVALI PIMENTEL ,  para proceder  a  sessão pública  de pregão eletrônico com o objetivo 
de  Contratação  de  empresa  especializada  em  implantação  e  locação  de  sistema  de 
VÍDEOMONITORAMENTO VMS, com fornecimento de licença de software, solução de gerenciamento, todos 
os equipamentos, insumos necessários para o pleno funcionamento, a prestação de serviços de integração 
ao Sistema DETECTA da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, responsabilidades de 
implantação, garantia, manutenções preventivas e corretivas e suporte técnico, conforme descrito neste 
Termo  de  Referência  Anexo  I.



modelo Vivotek 
IB9360-H. De acordo 
com as especificações 
técnicas do fabricante 
(datasheeet anexo 
retirado do site 
https://www.vivotek.co
m/), a memória RAM é 
de 256MB o qual é 
inferior ao mínimo 
solicitado no termo de 
referência no item: 3.2. 
Câmeras Bullet Lente 
Fixa 2MP 
3.2.6.Memória RAM de 
no mínimo 512MB. 
Câmera ofertada 
modelo Vivotek 
IB9360-H. Não foram 
encontradas no 
datasheet e manual do 
referido modelo, as 
especificações técnicas 
de Detecção de Áudio, 
conforme solicita o 
termo de referência 
nos itens: 3.2. Câmeras 
Bullet Lente Fixa 2MP 
3.2.30. Deve ser 
fornecida com 
capacidade instalada 
para alarmar em caso 
de violação da câmera 
e detector de áudio. 
3.2.40. Possuir gatilhos 
em caso de detecção 
de movimento, disparo 
manual, disparo 
programado, 
inicialização do 
sistema, notificação de 
disco/cartão cheio, 
violação da câmera, 
detecção de áudio.

BORGES 
MONITORAMENTO E 
RASTREAMENTO LTDA

17/08/2020 18:56:54 419.880,00 Câmera ofertada 
modelo Vivotek 
IB9360-H. De acordo 
com as especificações 
técnicas apresentada 
na proposta, a 
memória RAM é de 
256MB o qual é inferior 
ao mínimo solicitado 
no termo de referência 
no item: 3.2. Câmeras 
Bullet Lente Fixa 2MP 
3.2.6.Memória RAM de 



no mínimo 512MB. 
Câmera ofertada 
modelo Vivotek 
IB9360-H. Não foram 
encontradas nas 
especificações técnicas 
apresentadas, a 
funcionalidade de 
Detecção de Áudio, 
conforme solicita o 
termo de referência 
nos itens: 3.2. Câmeras 
Bullet Lente Fixa 2MP 
3.2.30. Deve ser 
fornecida com 
capacidade instalada 
para alarmar em caso 
de violação da câmera 
e detector de áudio. 
3.2.40. Possuir gatilhos 
em caso de detecção 
de movimento, disparo 
manual, disparo 
programado, 
inicialização do 
sistema, notificação de 
disco/cartão cheio, 
violação da câmera, 
detecção de áudio.

Recursos

Empresa Data Registro Recurso Hora Registro Recurso Motivação
FIBRA ÓPTICA RIO PRETO 
EIRELI

18/08/2020 11:18:34 Manifestamos  nosso  interesse  de 
recurso  sem  face  dos  documentos 
de habilitação da empresa FONESAT 
TELEINFORMÁTICA  LTDA  EPP. 
estarem  em  desacordo  com  o 
solicitado  em  edital,  bem  como 
pelos  produtos  ofertados  pela 
mesma  não  atenderem  ao 
requerido,  e  demais  motivos  a 
serem  apresentados  nas  razões 
recursais no prazo previsto em lei. 

BORGES 
MONITORAMENTO E 
RASTREAMENTO LTDA

18/08/2020 11:26:57 Bom  dia  senhor  pregoeiro!  1- 
Gostaria  de  solicitar  a 
documentação de todos os produtos 
que serão utilizados pela vencedora; 
com  seus  respectivas  marcas  e 
modelos.2-  A  empresa  vencedora 
não tem tem CNAE compatível com 
o  objeto  licitado.3-  A  empresa 



vencedora  possui  CND  FGTS 
vencida.4-  Certidão  Municipal  do 
licitante  vencedor  também  está 
vencida.5- O atestado de capacidade 
do  vencedor  não  comprova  a 
instalação de câmera LPR; tampouco 
sua habilitação ao sistema detecta.

TELTEX TECNOLOGIA S.A. 18/08/2020 11:45:30 Não constou  os  HD no  servidor  na 
documentação  apresentada  pela 
empresa vencedora.

  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Lote - 1 - 
Situação - Homologado

Empresa CNPJ/CPF Valor Global
Fonesat Teleinformática Ltda 
EPP

01.728.489/0001-85 324.000,00

Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

Implantação e locação de sistema de 
VIDEOMONITORAMENTO

324.000,00 1,00

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata.
  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

Membro(s) de Equipe: 

JETHERO SERGIO RODRIGUES

DAVID CARNEVALI PIMENTEL

MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI

___________________________________________
Pregoeiro:  ANTONIO BRITO MANTOVANI




