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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 14/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 36/2020  

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: SPLICE INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 
tempestivamente responde à solicitação de esclarecimento sobre o Edital do Processo em 
epígrafe, apresentada pela licitante: SPLICE INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com as 
seguintes razões de fato e de direito: 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima publicou edital de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, cujo objeto é “Contratação de empresa especializada para locação e 
implantação de equipamentos para fiscalização de trânsito composto de 06 (seis) redutores 
eletrônicos de velocidade fixos ostensivos para fiscalização de 11 (onze) faixas de tráfego no 
trecho municipalizado da MG 030 no Município de Nova Lima”. A licitante SPLICE INDÚSTRIA, 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, apresentou pedido de esclarecimentos ao edital, aos quais 
passamos a responder, em conformidade ao posicionamento apresentado pela Sr. Rogério 
Batista, servidor da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito – SEMST. 

Questionamento 01: Considerando a descrição de “Todos os dispositivos como 
câmeras, flashes, fiação, etc. devem estar acoplados em um gabinete único, proporcionando 
maior segurança aos componentes;”, contido na página 25 e item 4.1.1.6 do termo de 
referência. Considerando que tal exigência restringe a participação de empresas na medida 
em que equipamentos com dispositivos separados também trazem segurança aos 
condicionados em estrutura única, sendo, inclusive, modelos que se encontram aprovados 
pelo INMETRO, e considerando, mais, que a segurança do equipamento é responsabilidade do 
fornecedor contratado, cabendo ao Órgão Contratante impor à ele todas as penas previstas 
em caso de descumprimento deste naipe, SOLICITAMOS que o presente item seja alterado, 
admitindo-se que os dispositivos possam estar acoplados em estruturas separadas. 

Resposta: Os dispositivos podem ser acoplados em gabinetes distintos, 
pretendendo que a disposição seja de maneira mais enxuta, discreta e apresentável. 
 

Questionamento 02: Diante do requisito presente no Termo de Referência para 
o “EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE FIXO OSTENSIVO – LOMBADA ELETRÔNICA”: a) 
“Os equipamentos deverão registrar duas imagens pela traseira dos veículos infratores, uma 
imagem focada na placa do veículo e outra panorâmica do veículo e o seu entorno. Além das 
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imagens estáticas, deverá ser gerado um vídeo com taxa de quadros de 8 fps e duração de 10 
segundos, distribuídos entre os períodos anterior e posterior ao cometimento da infração, 
que deverá ser disponibilizado à contratante caso solicitado;” (grifo nosso) , contido na página 
27 e item 4.1.2.14.; questionamos: a) Qual a necessidade da exigência do vídeo para infração 
por excesso de velocidade, já que os equipamentos são aferidos pelo INMETRO e atendem 
Portaria Denatran Nº 27 de 30 de Junho de 2005 o que já valida sua precisão na detecção 
dessas infrações? b) Além disso, essa exigência encarece o valor da licitação, pois demandará 
a instalação de mais 01 câmera panorâmica para a detecção. Este valor foi previsto nos 
orçamentos realizados? Entendemos que essa exigência irá onerar a presente licitação sem 
necessidade. Neste caso, solicitamos esclarecimentos. 

Resposta: a) Para necessária verificação das imagens, diante de recursos do                             
auto de infração. 

                    b) Sim, valor está incluso nos orçamentos realizados. 

 
                          Questionamento 03: Considerando os procedimentos de migração, 
questionamos: a) O prazo para início da execução dos serviços passará a contar somente após 
feita a migração dos dados a partir do recebimento e a validação, pela Contratada, da base de 
dados da atual prestadora do serviço de processamento das multas abertas do município? b) 
Está correto o entendimento de que é de responsabilidade da Contratante garantir a entrega 
para a Contratada das informações requeridas na questão anterior (BD da empresa atual)? c) 
Não identificamos no edital informações sobre o procedimento da migração de dados, desta 
forma solicitamos esclarecer. 

Resposta: Deverão ser implantados novos equipamentos, os pontos em 
questão do contrato anterior do DEER/MG, já estão desativados, não havendo migração. 

 
                          Questionamento 04: Considerando a troca de arquivos com o DETRAN (Ex.: 
Arquivo de inclusão de multas, informativos de pagamento, consulta de placa, etc.), 
questionamos: a) A troca de arquivos necessários com o DETRAN é de responsabilidade da 
CONTRATANTE? b) Se não, quais arquivos especificamente deverão ser de responsabilidade 
da CONTRATADA? 

  Resposta: Todos os arquivos serão disponibilizados para a prefeitura e empresa 
responsável pelo processamento. 

 

Questionamento 05: Considerando o item “EQUIPAMENTO MEDIDOR DE 
VELOCIDADE FIXO OSTENSIVO – LOMBADA ELETRÔNICA” do Termo de Referência, 
perguntamos: Qual enquadramento de infração o equipamento supra deverá fiscalizar? 

Resposta: Excesso de velocidade. Velocidade em desacordo com a máxima 
permitida em cada trecho. 
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Isto posto, tem-se por respondido o pedido de esclarecimentos da licitante  
SPLICE INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

 

Nova Lima 14 de setembro de 2020. 

 

 
 

Érica Alves Pereira 
Pregoeira 

  


