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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO 
PREGÃO Nº 111/2019(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00635.11.07.611.2019 
 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da 

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 

condução da Pregoeira, Aricele Guimarães Machado Oliveira  e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 7084/2019, a sessão para 

dar seguimento ao certame em decorrência do início da Demonstração da Prova de Conceito concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 111/2019, 

na forma Presencial, cujo objeto é a Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança e 

vigilância desarmada e monitoramento eletrônico para eventos no município de Camaçari-BA. 

 

Participaram da sessão a Comissão Técnica, designada pela Portaria nº 06/2019 de 13 de junho de 2019: Sra. Ana Paula Souza Silva, matrícula: 60885-2 e o 

Sr. Omar Antônio de Britto Filho, matrícula: 82984-4, com a finalidade de acompanhar, analisar e emitir parecer final sobre a Demonstração da Prova de 

Conceito, em cumprimento às exigências editalícias do Pregão n.º 111/2019 (Presencial) constante no item 7 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, a 

qual será realizada pela empresa VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP, representada pelo técnico Sr. EDUARDO HENRIQUE 

ROLDÃO LIMA já credenciado na sessão de abertura, conforme assinaturas abaixo. 
 

Dando continuidade aos trabalhos, foi iniciada a apresentação para Prova de conceito do item 7 – Anexo I do Termo de Referência do edital. 

 

Item Atende (S/N) Descrição 

1  Sim – atendeu de 
forma satisfatória e 
completa 

A composição dos Equipamentos de Monitoramento Eletrônico por Imagem 
deverá atender a todas as especificações do Edital com apresentação de 
datasheet dos equipamentos. 
 

2   Sim – atendeu de 
forma satisfatória e 
completa 

O ponto base de monitoramento deverá ser capaz de compartilhar as 
informações visuais geradas pelos Equipamentos de Monitoramento 
Eletrônico por Imagem para outros dispositivos ligados na mesma rede ou fora 
dela. 
 

3   Sim – atendeu de 
forma satisfatória e 
completa 

VMS:  Todos os streams de vídeo provenientes das câmeras analógicas e/ou 
câmeras   IP   deverão   ser   codificados   em   formato   digital   utilizando   
as   tecnologias   de compressão de vídeo Wavelet, JPEG2000, MJPEG, 
MPEG-2, MPEG-4 ou H.264, e gravados simultaneamente em tempo real. 
 

4   Sim – atendeu de 
forma satisfatória e 
completa 

Atestando compatibilidade, a composição dos Equipamentos de 
Monitoramento Eletrônico por Imagem deverá integrar totalmente ao COCAM 
(Centro de Operações de Camaçari) podendo ser introduzido na plataforma 
integradora. 
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Concluída a Demonstração da Prova de Conceito, cuja análise foi realizada por etapa, a Comissão de análise e apuração informou o seguinte resultado: “A 
empresa VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP atendeu a todos os requisitos do Anexo I do Termo de Referência do Edital.  

 

Após a aprovação da Prova de Conceito da licitante arrematadora, VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP, a Pregoeira 

informa que a empresa está habilitada no presente certame por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada 
a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A 
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo.  
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 
VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – 
EPP 

5.167.500,00 ADJUDICADO 

 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora / 
Reabertura da sessão.  
 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo <ANEXOS>. 
 

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote único. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO TÉCNICA – PORTARIA N.º 06/2019 de 13/06/2019 

Ana Paula Souza Silva 
Matrícula: 60885-2 

Omar Antônio de Britto Filho 
Matrícula: 82984-4 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio                                         

 
 

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Pregoeira 

 
 

 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 

Apoio 

 
 

 
Thatiana Campos Dacttes 

Apoio 

 
 
 

Michelle Silva Vasconcelos  
Apoio 

 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

VIGSEG  VIGILANCIA E SEGURANÇA DE VALORES EIRELI EDUARDO HENRIQUE ROLDÃO LIMA  (71) 3042-9225  
 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

