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RELATÓRIO DO TESTE DE BANCADA
  

1. I - INTRODUÇÃO

1.1. O presente Relatório tem por finalidade prestar informações acerca da análise, avaliação e parecer da
Comissão de Avaliação Técnica, sobre as amostras apresentadas pela licitante provisoriamente vencedora, para o
objeto que se almeja adquirir por meio do Edital de Licitação PE n.º 38/2021 (79054472), atendendo ao previsto no
Termo de Referência, Item 16 - EQUIPAMENTO PARA TESTES E AMOSTRAS e no Anexo III - TESTES DE BANCADA.

 

2. II - DESENVOLVIMENTO (CONTEXTUALIZAÇÃO)

2.1. O Despacho - SSP/SEGI/SUAG/CLIC/SLIC (80683885), do Serviço de Licitações, informou a juntada
de documentação complementar da empresa VS Tecnologia e Automação LTDA, provisoriamente vencedora, e,
observando o cronograma constante no Anexo III do Termo de Referência, programou a Reunião Inaugural para o dia
23/02/2022 às 15:00h, para entrega e apresentação dos equipamentos, dando início à fase de testes ou Teste de
Bancada.

2.2. A Portaria Nº 46, de 2 de março de 2022, publicada no DODF Nº 42, de 3 de março de 2022 (81142684),
ins�tuiu a Comissão de Avaliação Técnica, composta pelos servidores ITAMAR MATOS DE SOUZA, matrícula 1.681.277-
8; FILIPE NOGUEIRA MARINHO DE ANDRADE, matrícula 1.697.872-2 e THIAGO SAMPAIO SALES DA SILVA, matrícula
1.707.675-7, que sob a coordenação do primeiro, terá como incumbência, a análise e avaliação dos produtos ofertados
pela licitante provisoriamente vencedora, de modo que se possa realizar os Testes de Bancada, devendo cumprir todo o
cronograma disposto no Anexo III do Termo de Referência.

2.3. A reunião inaugural foi realizada conforme programado, no dia 23/02/2022 às 15:00h na sala de
reuniões da Subsecretaria de Modernização Tecnológica (SMT), edi�cio sede da Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal, com a par�cipação dos Integrantes Técnico e Administra�vo da Equipe de Planejamento da
Contratação, os membros da Comissão Técnica de Avaliação e os representantes da empresa, os senhores HUELITON
SILVA SANTOS e BRUNO MARQUES CASTRO DA COSTA, conforme registrado na Ata de Reunião (80816671).

2.4. Os produtos ofertados pela proponente, são da marca AXIS, os modelos Q6315, P1455-LE 9mm e P1455-
LE 29mm, para a câmera IP móvel (PTZ), câmera IP fixa e câmera IP fixa com LPR, respec�vamente. Os equipamentos
foram entregues acompanhados de todos os acessórios necessários à instalação e pleno funcionamento, estavam
devidamente iden�ficados e em suas embalagens originais.

2.5. A instalação das câmeras ficou a cargo desta Pasta, e foi realizada no dia 25 de fevereiro, pela empresa
ALSAR - Contrato N.º 016/2019-SSP, contrato vigente para a manutenção da solução de videomonitoramento. As
câmeras foram instaladas em locais que apresentavam caracterís�cas que possibilitassem avaliá-las: a câmera móvel no
P561 - SHN Via N1 (GEAP), Eixo Monumental, Asa Norte; a câmera fixa no P463 - SRES Qd. 10 Bloco Z, Cruzeiro e a
câmera fixa com LPR no P645 - EPVL SCIA Q. 2 Entrada Principal, Estrutural/SCIA. Todo o processo de instalação foi
acompanhado pelo representante da empresa VS Tecnologia e Automação, o senhor BRUNO MARQUES CASTRO DA
COSTA. 

2.6. Observando o cronograma constante no Anexo III do TR, convencionou-se que os testes de bancada
seriam realizados nos dias 3 e 4 de março, em decorrência do feriado de Carnaval, a par�r das 10:00h, na sala de
reuniões da SMT, quando a Comissão de Avaliação Técnica, seguindo o Caderno de Testes, exigiria da empresa a
demonstração prá�ca de que os equipamentos ofertados atendem aos requisitos previstos no Termo de Referência. 

2.7. Os testes foram realizados no dia 3 de março das 10:00 às 12:00h, na sala de reuniões da SMT, pela
licitante, com a presença da Comissão de Avaliação Técnica e acompanhamento do Coordenador de Vídeo
Monitoramento da Subsecretaria de Modernização Tecnológica. 



2.8. As câmeras permaneceram instaladas por exatamente uma semana, o que foi suficiente para avaliar seu
funcionamento inclusive, no período noturno e sob chuva. Todos os procedimentos constantes no Caderno de Testes
foram realizados e os resultados esperados foram alcançados, conforme se comprova no documento apensado e
iden�ficado como Relatório - CADERNO DE TESTES (81459667).

2.9. Importante destacar que apesar de ter sido ofertada a possibilidade das demais concorrentes
acompanharem a realização dos testes, nenhuma empresa se apresentou na SMT, nos dias 3 e 4 com este intuito.

 

3. III - CONCLUSÃO 

3.1. Diante do exposto e conforme consignado no Termo de Referência, a Comissão de Avaliação Técnica
emite o presente Relatório do Teste de Bancada, declarando que a empresa VS Tecnologia e Automação Ltda., realizou
todos os procedimentos exigidos no Caderno de Testes com sucesso, no tempo previsto e sem intercorrências.

3.2. Acrescentamos que foram analisados os testes e resultados ob�dos, verificou-se que a licitante logrou
êxito em demonstrar todos os requisitos técnicos exigidos para o Teste de Bancada, desta forma, entende-se que as
amostras foram APROVADAS no requisito, e que não há impedimentos para a con�nuidade do certame.

 

Brasília, 4 de março de 2022.
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