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Câmara Municipal de Barueri 
Parlamento 26 de março 1SO 9001 1 SA 8000 11SO 14001 

ATA DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO DO PREGÃO 

PRESENCIAL No. 02/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e execução de projeto de 

modernização do conjunto modular de imagens, em conformidade com o Termo de Referência 

do edital e seus anexos. 

Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2022, às 10h00min, reuniram-se na Sala de Reuniões da 

Câmara Municipal de Barueri, situada na Alameda Wagih Sanes Nemer, 200, Centro Comercial 

Barueri, Barueri/SP, os servidores Davinson dos Santos Ferreira como Pregoeiro e Adelino da 

Silva Lopes na Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 324/2021, e a comissão técnica da 

Diretoria de Comunicação Social, composta pelos servidores Jeremias da Silva, Rogério Rodrigues 

dos Santos e Agnaldo de Oliveira Pedroso, para realização da sessão pública de análise da prova 

de conceito apresentada pela empresa AGILIZE SOLUÇÕES & ENGENHARIA LTDA. 

No dia e hora indicados, a sessão contou com a presença das seguintes licitantes e seus respectivos 

representantes: 

• AGILIZE SOLUÇÕES & ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 23.882.253/0001-31, representada 
por RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n° 040.281.366-95. 

• VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ n° 23.921.349/0001-61, representada por 
MARCOS JOSÉ GOMES, CPF n° 127.973.588-05. 

A prova de conceito foi realizada conforme exigência do item 10 do Termo de Referência do Edital e 

com base nas especificações técnicas mínimas contidas no item 07 do mesmo termo. 

A empresa AGILIZE SOLUÇÕES & ENGENHARIA LTDA realizou demonstração dos sistemas 

(softwares) e equipamentos ofertados, que foram analisados pela equipe técnica. 

Considerando o parecer apresentado pela equipe técnica (em anexo), o pregoeiro considerou que as 

demonstrações realizadas comprovam pleno atendimento às especificações técnicas solicitadas e 

descritas no Edital, através da verificação das funcionalidades exigidas. 

A empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA manifestou intenção de inter 

seguinte motivo (manifestação em anexo): 

- Alega que "não foi demonstrada a utilização de chaveador de vídeo • ofissional da ma a 

Blackmagic, impossibilitando a apresentação da multivisualização dos cont dos recebidos e demi 

testes relacionados." 
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Ficam intimadas as licitantes para interpor recurso no prazo de 06/06/2022, e contrarrazão até 

09/06/2022. 

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão às 15:10h e lavrou a presente Ata, que 

vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, Comissão Técnica e pelas Licitantes presentes. 

LICITANTE 

MARCOS JOSÉ GOMES 

LICITANTE 
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Câmara Municipal de Barueri 
Parlamento 26 de março 150 9001 1 SA 8000 1 150 14001 

DC 015/2022 

Em 02 de junho de 2022. 

Ao pregoeiro 

(Davinson dos Santos Ferreira) 

Assunto: Parecer técnico (prova de Conceito - pregão 02/2022). 

Sr. Pregoeiro, 

Após exposição, por parte da empresa AGILIZE SOLUÇÕES E ENGENHARIA, dos 
itens roteirizados da prova de conceito, opinamos: 

r 

k 
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01 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, a tela 
"A solução ofertada deve prever terminal gráfica do software ofertado e se ela 
operacional completo para controle das funciona através do toque na tela 
câmeras automatizadas já existentes na 
casa, através de interface gráfica 
touchscreen," 

02 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, o 
"O terminal de controle das câmeras deverá recurso de toque na tela do terminal, o 
possuir display gráfico colorido e sensível tamanho da tela de 14" e a resolução 
ao toque, tamanho mínimo de 14" com retro 
iluminação LED, resolução de HD 1360x768." 

03 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, como 
"Deve possibilitar a inserção de gráficos ou inserir uma foto e um gráfico a uma 
fotos associadas com a posição de preset da posição de preset 
referida câmera P72," 

04 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, uma ou 
"Possibilidade de acionamento por teclas mais tecla na tela touch, gráfica, ou 
gráficas na tela touch;" seja, deve possuir um desenho ou uma 

foto nela e que acione a câmera 
05 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, como 

"Possibilidade de inserção de nome (label) colocar um nome num gráfico já 
em cada gráfico facilitando assim a demonstrado. 
visualização da posição na tela;" 

Ex. Coloque o nome do vereador 
Fulano de Tal em qualquer tecla 

06 O item 7.4.1, solicita... O texto nós acabamos de verificar que 
"Possibilidade de customização de acordo é possível trocar! 
com as necessidades da Câmara, tais como Mostre agora para a equipe de apoio, 
layout, textos dentre outros;" como personalizar o layout da tela. 

Posicione algumas mesas da tela em 
posições diferentes da atuais, 
demonstrando para a equipe que 
podemos configurar a qualquer 
momento de acordo com o nosso 
plenário 

07 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, como 
"Deve possibilitar a configuração do número podemos colocar ou mudar o número 
da câmera e o número da posição da da posição da Câmera e o nr. dela caso 
câmera associada;" tenhamos outras posições para 

cadastrar futuramente 
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08 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, onde e 
Deve possibilitar o cadastro de nomes das como é feito o cadastro desses nomes 

posições ou parlamentares," 
09 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, a 

"Deve possibilitar registrar diversas posições possibilidade de outros 
(Presets) de câmeras independentes incluindo, enquadramentos sem ser aqueles já 
mesa diretora, tribuna(s), parlamentares demonstrados dos nomes dos 
individuais e várias posições da galeria entre parlamentares. 
outras posições;" 

Ex. Mostre pelo menos 1 preset para 
tribuna e pelo menos 1 para a galeria 

10 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, como 
"eve possibilitar associar a foto do associar a foto de um parlamentar à 
parlamentar a posição equivalente da uma posição da tela 
câmera;" 

11 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, como 
"eve possibilitar representar graficamente montar o layout de um plenário 
as posições dos parlamentares em posicionando os elementos da tela! 
plenário e associá-los aos presets das 
câmeras de vídeo e parlamentares;" 

12 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve possuir interface gráfica com recursos 
de exibição de fofos dos parlamentares;" 

13 O item 7.4.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve permitir que ao tocar na tela sobre a 
foto do parlamentar, a câmera se movimente 
até o posicionamento previamente marcado 
(presetado);" 

7.5.1. Deve ser ofertado juntamente com a 
proposta da licitante, gerador de caracteres 

baseado em 
hardware para integração com o Console de 

Controle para Câmeras robóticas PTZ, 
permitindo a 

inserção de gráficos profissionais estáticos ou 
animados sobre o vídeo digital, totalmente 

integrados e 
automatizados e com as seguintes 
características técnicas mínimas: 

14 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"A solução deve possuir um hardware 
controlador por software que permita gerar 
caracteres e 
gráficos de forma digital em resolução Fuil HD 
compatíveis com o sistema da casa;" 

15 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve possuir Interface de vídeo digital com 
entrada e saída HD-SDI;" 

16 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, 
"Deve possuir ao menos uma entrada de 
vídeo HDMl; 

17 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve possuir recursos para geração de 
caracteres ao vivo sobre o vídeo;" 

ç1 



122 

Ia 
Câmara Municipal de Barueri 
Parlamento 26 de março 150 90011 SA 8000 1150 14001 

A Equipe Técnica realizou a prova de conceito, nos termos do item 10.6 do TR, 
sendo realizada por amostragem na ordem em que se encontram no Termo de Referência. 
Todos os itens foram demonstrados e estão de acordo com as expectativas desta equipe 
técnica e atenderam as exigências técnicas definidas no item 07 (Especificações Mínimas). 

Todas as perguntas feitas pela equipe técnica foram respondidas a contento. 

Questionada a empresa Visual Sistemas quanto a dúvidas da apresentação, a 
mesma apresentou relatório anexo, enviado por e-mail ao seu representante, Sr. Marcos 
José Gomes. 

Em relação ao referido relatório, a Equipe Técnica observou que não se tratava de 
questionamentos relativos à PROVA DE CONCEITO, e sim à fase de entrega dos 
equipamentos, fase de execução de contrato. 

Porém os itens: Conversor SDlIHDMl; cabos coaxiais e de redes e console touch 
foram sim devidamente apresentados. 

Demais itens (chaveador de vídeo; nobreak e quadro de disjuntores; painel P3 e 
processador de vídeo; monitor videowall), muito embora já tenham sido apresentados em 
catálogo técnico, segundo prevê o edital, só deverão ser conferidos quando da entrega dos 
equipamentos. 

Contudo, de acordo com o item 10.2 do TR do Edital, a demonstração técnica foi 
realizada para comprovar os requisitos do sistema e equipamentos ofertados que interajam 
entre si. 
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18 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve possuir suporte para Crawl, Scroll." 

19 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"• Deve permitir a inserção de relógios no 
vídeo no formato HH.MM ou HH.MM:SS;" 

20 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve suportar todas as fontes de letras do 
Windows;" 

21 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio 
"Deve possuir porta de rede LAN;" 

22 O item 7.5.1, solicita... Mostre para a equipe de apoio, como o 
7.5. 1. Deve ser ofertado juntamente com a Controle para Câmeras robóticas PTZ, 
proposta da licitante, gerador de caracteres interage com o Gerador de Caracteres 
baseado em ofertado 
hardware para integração com o Console 
de Controle para Câmeras robótícas P12 
permitindo a 
inserção de gráficos profissionais estáticos ou 
animados sobre o vídeo digital, totalmente 
integrados e 
automatizados e com as seguintes 
características técnicas mínimas:" 



O rol de perguntas estabelecidas no roteir9' fi seguido fielmente por esta equipe 
técnica. 

Assim, opinamos que proceda ao pró)(im' passo do referido pregão. 

Ido de Oliv&ra Pedroso 

Técnico de Ãudío 

Rogéio Rodrgues 

itorde Imagens 

Diretoria de Comu icação Social 

Cordialmente; 

Diretor é 

os 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI 

Pregão Presencial N2  002/2022 

"Prova de Conceito" 

Após participação na Prova de Conceito do Pregão Presencial em referência, a VISUAL 

participante do certame, verificou as seguintes não conformidades com as regras previstas no 

edital, a saber: 

Não foi demonstrada a utilização dos seguintes equipamentos: 

• Chaveador de Vídeo Profissional Multifuncional da Marca Blackmagic e Modelo Aten 1 MIE 
Consteilation HD. 

o Assim, não foi possível verificar o recebimento dos sinais da câmeras e outros 

componentes via SDI e posicioná-los nos painéis de LED e LCD, bem como não foi 

apresentada a multivisualização dos conteúdos recebidos. 

• Conversor SDI/H DM1 da Marca Blacmagic e Modelo Micro converter bidirecional sdi/hdmi 

3g. 

o Assim, não foi possível constatar seu funcionamento no sistema. 

• Não foi apresentado nobreak e quadro de disjuntores. 

• Não foi apresentado o Painel P3 e Processador de Vídeo da marca Novastar. 

o Assim, não foi permitido garantir atendimento às características técnicas solicitadas. 

' Não foram apresentados os cabos coaxiais e de rede das marcas propostas sendo utilizados 

na solução, a fim de garantir sua compatibilidade com as características solicitadas. 

• Não foi apresentado o Monitor Videowall da Marca LG Modelo 49VL5G. 

• Não foi apresentada a Console touch screen de 14", a fim de garantir a compatibilidade com 

o solicitado no TR. 

VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. 

23.921.349/0001-61 
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