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PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2017  

 

ATA – SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00480.11.07.611.2017 

II – DATA, HORA E LOCAL PARA A  PROVA  DE  CONCEITO 
Data:  21/09/2017 – 14:00 hs. 
Local: Auditório da Secretaria de Administração do Municipio  de Camaçari, situado na Av. Francisco Drummond, Centro 

Administrativo (Prédio Vermelho - térreo), Camaçari, Bahia. 

III – OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Registro de preço para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e vigilância 
desarmada e armada, diurna e noturna, de segunda a domingo, inclusive feriados e pontos facultativos, com monitoramento 
eletrônico e ronda motorizada, e cobertura de eventos, em diversas unidades do município de Camaçari.  

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 14:00 hs. no Auditório da 
Secretaria de Administração, a Comissão Técnica, designada pela Portaria nº 021 de 15 de setembro de 2017, 

composta pelo Sr. Raimundo José de Jesus Santos – representando a SESP,  Sr. Gustavo Silva Lima – 
representando a CTGI e o Sr. Manoel Alves Carneiro – representando a Compel, com a finalidade de acompanhar, 
analisar e emitir parecer final sobre a Demonstração da Prova de Conceito, em cumprimento às exigências 
Editalicias do PP  049/2017 – Anexo I – Termo de Referência, a  qual será realizada pela empresa VIGSEG – 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP, representada pelos seus técnicos Sr. Wanderley Aranha - 
portador do RG 16289776-5  SSP-Santos,  Sr. João Victor de Menezes, portador do RG nº 130.137.2358 SSP-Ba  e Sr. 
Rommel Prata dos Santos, portador do RG nº 072870892DICRJ, responsáveis pela Demonstração em sessão pública. 
 

VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP Representante – Sr. Eduardo Henrique Roldão Lima 
 

 

Registradas as presenças das empresas  acima  mencionadas e de seus representantes, a Comissão de Análise – 

Sr. Raimundo José de Jesus Santos e demais membros, deu inicio efetivo aos trabalhos dessa sessão, para a 
referida Demonstração da Prova de Conceito, assim descrito:================================================== 

 

Em conformidade com regras estabelecidas no  Edital  P P  049/2017  e  ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

e) Prova de Conceito - Por ser considerado principal elemento tecnológico de desenvolvimento qualitativo dos 
serviços da Central de Monitoramento Integrado, caberá à licitante classificada em 1º lugar no 
certame há realização de PROVA DE CONCEITO da plataforma ofertada, devendo a solução 
atender integralmente ao Item 8.22.1 referente às especificações técnicas da central; 

e.1) A Prova de Conceito é condicionante para a habilitação da empresa classificada em 1º lugar e deverá ser 

realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, posterior a sua classificação, em local a 
ser definido pela CONTRATANTE, mediante convocação; 

e.2) Caso a empresa classificada em 1º lugar não obtenha êxito na referida Prova de Conceito, a sua proposta será 

considerada desclassificada e a Comissão convocará as demais classificadas do certame 
para PROVA DE CONCEITO até que se obtenha uma vencedora. 

e.3) Requisitos Técnicos Essenciais. 

 Os requisitos técnicos essenciais descritos abaixo são direcionados para os Itens 8.22.1 a 8.22.1.5 das Especificações 

Técnicas dos Sistemas. O licitante classificado deverá demonstrar todos os requisitos essenciais abaixo, na solução 

ofertada. O não atendimento a um dos requisitos essenciais automaticamente desclassificará a proposta ofertada. 

 O licitante deverá trazer a infraestrutura própria necessária para a realização da prova de conceito, sendo vedado o 

acesso remoto para verificação técnica. 

 Não haverá custos para a Prefeitura na realização da verificação técnica. 
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Itens  Descrição Atende  de  forma Completa / 

satisfatória 

1 
O Software de plataforma integradora deve suportar representações gráficas 
inteligentes definidas pelos usuários, para diferentes tipos de dispositivos 
(câmeras, sensores, leitores, veículos). 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

2 
Os operadores deverão possuir total interação entre a tela de entrada do 
evento e apresentação do mapa utilizando uma única estação de trabalho. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

3 

A interface integrada de mapa georreferenciado deve permitir 
habilitar/desabilitar detalhes do mapa conforme aproxima ou afasta o zoom, de 
forma automática, conforme regras pré-estabelecidas. O mapa deve possuir 
capacidade de aproximar até a exibição de uma planta de edificação, 
permitindo a exibição de todos os dispositivos monitorados (como câmeras, 
alarmes e sensores). 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

4 

O Software de plataforma integradora deve permitir aos administradores 
configurar as tabelas operacionais conforme necessário. O sistema deve 
suportar a exibição, atualização e adição de, ao menos, os seguintes tipos de 
registros: 
Unidades e Recursos; Definições de Segurança; Informações de alarmes; 
Dispositivos de Controle de Acesso; Câmeras dos sistemas; Informações de 
Usuários; Tipos de Eventos; Parâmetros de Sistema; Parâmetro de Agências. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

5 

O Software deverá trabalhar sob uma plataforma de banco de dados com 
processamento em tempo real, ou seja, qualquer mudança de parâmetros ou 
de dados da base de dados deverá ser realizada enquanto o sistema estiver 
em operação (sem necessidade de parar a operação), por exemplo, se o 
administrador necessitar inserir um novo código de estado de unidade, este 
cadastro deve ser realizado no sistema em produção e todos os terminais 
devem refletir esta alteração imediatamente, sem necessidade do operador de 
sair e entrar novamente no sistema. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

6 
O Software de plataforma integradora deverá permitir a integração com os 
sistemas de gestão de vídeo, enviando e recebendo dados em tempo real, 
sincronizando dados de todos os elementos comuns. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

7 
O Software de plataforma integradora deverá permitir a integração com os 
sistemas de gestão de visualização (vídeo wall). 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

8 

O Software de plataforma integradora de segurança deve prover, para usuários 
que tiverem os devidos privilégios, um “dashboard” que contenha indicadores 
de gestão da sala de comando, fornecendo dados como o número de alarmes 
que estão em andamento, tempo médio de ocorrências, média de resolução de 
incidentes. O “dashboard” deve prover gráficos mostrando o número de 
alarmes e incidentes distribuídos de acordo com sua severidade ou tipo. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

9 

No Software de plataforma integradora eventos criados através do controlador 
de sistema de alarme devem mostrar o status indicado por um ícone 
representativo no ponto apropriado no mapa. Após a seleção de um evento 
gerado por um sistema de alarme, o mapa deverá enquadrar automaticamente 
a visualização na localização do alarme. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

10 
A interface de mapa georreferenciado deverá identificar as câmeras mais 
próximas de um alerta, de um objeto rastreado ou da indicação manual de uma 
localidade; 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

11 
O Software de plataforma integradora deverá permitir a criação de novos 
eventos a partir de alertas recebidos; 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

12 
O Software de plataforma integradora deverá prover métodos de definição de 
áreas de atuação georreferenciadas, com suporte para múltiplas agências, 
inclusive com definições de áreas específicas; 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

13 
O Software de plataforma integradora permitirá o cadastro/Alteração das áreas 
de atuação dos órgãos; 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

14 

O Software de plataforma integradora deve possuir funcionalidade para 
auditoria das modificações feitas no sistema através de busca pelos seguintes 
critérios: operador, terminal, função, data/hora inicial e final de procura, texto 
livre. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 
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15 

Vídeo sobre IP: 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. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

16 

Plataforma de integração (Barramento/SDK):O sistema deverá possuir uma 
Plataforma de integração de serviços, de forma a acoplar sistemas em uma 
única via de integração através de um barramento ou SDK publicado; 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

17 
Nos detalhes do alarme, a indicação da câmera mais próxima deverá ser um 
link para a imagem ao vivo. Uma vez clicado no link, a imagem ao vivo da 
câmera deverá ser exibida. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

18 
Criar uma ocorrência e demonstrar geração de alerta visual em outro terminal 
de atendimento, sem ação do operador. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

19 
Acessar em tempo real áudio e vídeo das câmeras instaladas em veículo bem 
como sua localização georreferenciada. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

20 
Realizar acesso as câmeras do Monitoramento Urbano, CFTV e veículos 
através de APP disponível em multiplataforma móvel. 

Sim – atendeu de forma 
satisfatória e completa 

 

Fase seguinte e conclusiva da Demonstração da Prova de Conceito: realizada a demonstração dos itens 001 até 

o ítem 020, cuja análise foi etapa por etapa, a Comissão de análise e apuração, julgou e considerou que a empresa 
VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP através de seus representantes, ATENDEU DE FORMA 

COMPLETA e SATISFATÓRIA, portanto, atendendo as exigências editalicias contidas no Edital PP 049/2017  - anexo I – 
enfim, a empresa está  apta  a  prosseguir  no  certame.========================================================= 
 

Após a leitura dos atos e fatos narrados neta sessão, a Comissão de análise, dá a sessão por encerrada, que vai 
por mim assinada__________________________________e pelos demais presentes.============================ 
 

O resultado final desta ATA e seu conteúdo, será disponibilizada no Portal de compras do Municipio de Camaçari. 
 

Camaçari, 21 de setembro de 2017. 
 

Composição da Comissão Técnica: 
 

- Raimundo José de Jesus Santos – representando a SESP_____________________________________ 
 

- Gustavo Silva Lima – representando a CTGI ________________________________________________ 
 

- Manoel Alves Carneiro – representando a Compel____________________________________________ 
 

EQUIPE  RESPONSÁVEL  PELA  DEMONSTRAÇÃO  DA  PROVA  DE  CONCEITO 
 

- Sr. Wanderley Aranha_______________________________________ 
 
 

- Sr. João Victor de Menezes___________________________________ 
 
 

- Sr. Rommel Prata dos Santos_________________________________ 
 
 
EMPRESAS  QUE  SE  FIZERAM  PRESENTES 
 
 
VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – EPP 

 
Representante – Sr. Eduardo Henrique Roldão Lima 
 

 


