
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 05 de abril de 2022 

ESCLARECIMENTO 

 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 023/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.533/2021 

DATA DE REALIZAÇÃO: 06/04/2022 
HORÁRIO: 10h00 (Horário Oficial de Brasília - DF) 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

VIDEOMONITORAMENTO VEICULAR" 
 
Prezados Senhores: 

 
Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento 
solicitado pela empresa 7 LAN: 

 
PERGUNTAS: 
 

“Referente à Especificação Técnica descrita no TR deste edital e de acordo com o 
quantitativo informado na tabela, segue abaixo o nosso entendimento sobre a composição 
do kit para cada veículo. 

 
a) Referente a composição dos Kits: entendemos que 01 Gravador de Vídeo Digital 

Veicular + 03 Câmeras + 01 Monitor Multi-Funções, para cada veículo, está correto 

o nosso entendimento? 

b) Referente ao melhor dimensionamento dos cabos de interligação do gravador e a 
câmera, perguntamos: Quantos metros de cabo devemos considerar para cada 

veículo?  

c) Referente ao GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL VEICULAR – TIPO 02, perguntamos: 
Como se aplica a gravação manual? 

d) Referente a CÂMERA VEICULAR – TIPO 01, “Possuir Infravermelho de 06 LED’s”, 
nosso modelo Pode produzir a VHDM 3100 com IR, podemos considerar que será 
aceito este item?  

e) Referente a CÂMERA VEICULAR – TIPO 02, “Possuir Infravermelho de 12 LED’s”, 
possuímos alcance de IR de 25m. Perguntamos: Atende com esse alcance de IR? 

f) Referente a CÂMERA VEICULAR – TIPO 03, “Possuir Infravermelho de 12 LED’s”, 

possuímos alcance de IR de 25m. Perguntamos: Atende com esse alcance de IR? 
(Quantidade de Lead, não define o alcance). ” 

 

RESPOSTAS: 
 
Conforme respostas fornecidas pela senhora Diretora do Departamento de Integração da 

Informação, da Secretaria de Administração, foi informado que: 

 

a) “Não está correto, visto que os itens são individuais e não kits conforme consta no 
anexo IX no termo de referência que possui as especificações técnicas do Edital nº 

023/2022. 

b) Os equipamentos ofertados devem seguir o que consta conforme o anexo IX no termo 
de referência que possui as especificações técnicas do Edital nº 023/2022. 
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c) Os equipamentos ofertados devem seguir o que consta conforme o anexo IX no termo 

de referência que possui as especificações técnicas do Edital nº 023/2022. 

d) Os equipamentos ofertados devem seguir o que consta conforme o anexo IX no termo 
de referência que possui as especificações técnicas do Edital nº 023/2022. 

e) Os equipamentos ofertados devem seguir o que consta conforme o anexo IX no termo 

de referência que possui as especificações técnicas do Edital nº 023/2022. 

f) Os equipamentos ofertados devem seguir o que consta conforme o anexo IX no termo 
de referência que possui as especificações técnicas do Edital nº 023/2022. ” 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

MAURÍCIO VIEIRA IZUMI 

 Secretário Municipal de Assuntos de 

Segurança Pública 

VANESSA ROVENNA DE M. S. 

HERNANDES 

Resp. p/ Secretaria de Educação 

 

 

 

JOSÉ ISAIAS COSTA LIMA  

Resp. p/ Secretaria de Saúde Pública 

 

 

 

SORAIA M. MILAN  

Secretária Municipal de Serviços 

Urbanos 
 


