
 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que das 08h.30 às 9h, do dia 16 de 

maio do ano de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Erval Seco, 

localizada na Avenida do Comércio 364, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 011/2018, para credenciamento e recebimentos dos 

envelopes de proposta e habilitação e a partir das 09h, do mesmo dia inicia-se a 

fase de lances, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 

equipamentos e serviços, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal 

n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 060/2007, de 11 de setembro 

de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1. Constitui-se objeto da presente licitação a para a aquisição de infraestrutura de 

monitoramento de imagens, e a contratação de serviços para disponibilização de 

plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, 

compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos 

sistemas de monitoramento de imagens, para atender as demandas do Município de 

Erval Seco. 

 

ITEM SISTEMA 

01 Instalação de infraestrutura proteção Mecânica e Elétrica para cada  câmera a ser 

fornecida 

02 Infraestrutura de Concentrador / conversor com saída HDMI 

03 Infraestrutura de Captura de Imagens (Câmeras) 

04 TV/Monitores para visualização de câmeras 

05 Fornecimento de Plataforma WEB e gestão imagens por câmera próprias 

06 Disponibilização Imagens de Câmeras Terceiros 

1.1.1. A descrição detalhada dos Equipamentos e dos serviços a serem contratos estarão 

no Termo de Referência, em anexo a este edital. 

 

1.2. DAS JUSTIFICATIVAS: 

1.2.1. Uma das principais considerações para a diminuição dos riscos ambientas, e a 

conscientização e participação comunitária, e por consequência novos paradigmas, 

para compreender os modelos contemporâneos de ameaças e suas consequências.  

1.2.2. As alterações climáticas e suas consequências, geram um elevado nível de 

insegurança e incerteza, com diversos reflexos socioculturais, comportamentais, e 

políticos que afetem diretamente os indivíduos e as organizações. 

1.2.3. Podemos caracterizar os riscos presentes pelos seguintes fatores: a poluição 

ambiental; o desmatamento; o uso inapropriado do solo; o descarte e depósito de 

materiais de forma incorreta; a violência urbana; o trânsito urbano; as endemias; as 

aglomerações humanas em suas diversas formas; os riscos climáticos, etc. 

1.2.4. A concentração da arrecadação a nível Federal e Estadual, implica na dependência 

dos municípios, causando como agravantes as deficiências dos serviços públicos nas 



 

 

áreas de saúde, educação, saneamento urbano, infraestrutura urbana. Tudo em 

consequência da escassez de recursos. Todos estes aspectos exigem um melhor 

planejamento e a articulação de ações e ajudem a minimizar as situações de risco, 

além de propiciem a antecipação e a intervenção qualificada no caso de eventos. 

1.2.5. Considerando que munícipes possam e queiram contribuir neste processo, e que 

possuam já instalado e funcionando seus próprios equipamentos e disponham se a 

compartilhar as imagens destes, quando focados para as áreas públicas, poder-se-á 

ampliar e qualificar o processo de gestão de riscos. 

1.2.6. Cabe ao ente público, em todas as suas esferas desenvolver a garantia, de segurança, 

saúde e integridade aos seus cidadãos, atividade normalmente a cargo da Defesa 

Civil em suas várias instâncias. Entendidas nesta atividade a necessidade de um 

conjunto de atuações capazes de fazer frente às mais variadas expressões de 

violência, além das conjunturas climáticas e geológicas. Devendo ter destaque as 

ações que dizem respeito à antecipação e prevenção em segurança. 

1.2.7. Todas as características dos sistemas bem como demais exigências deste edital, já 

deverão existir no momento da entrega das propostas. Poderá a empresa ofertante 

ser chamada para demonstração e verificação por parte do Município, das 

características exigidas durante a fase de Habilitação – Envelope 1; 

1.2.8. Toda e qualquer alteração na legislação, que implique em necessidade de alteração 

da plataforma WEB, fica a empresa vencedora responsabilizada pelas alterações, 

manutenção, instalação e atualização das novas versões dos sistemas; 

1.2.9. Para adequação dos equipamentos de TI que pertencem a prefeitura, e serão 

utilizados pelos servidores responsáveis para a visualização das imagens das câmeras 

monitoradas, e considerando a necessidade de otimizar a ergonomia e conforto, 

deverão ser fornecidos além da infraestrutura de captação de imagens, até duas 

TV/Monitores de 42”. 

 

1.3. DO SUPORTE TÉCNICO: 

1.3.1. A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico em tempo integral durante a 

fase de implantação da plataforma WEB de gestão de riscos e monitoramento de 

câmeras, na sede do Município; 

1.3.2. A CONTRATADA deverá responder as consultas feitas pelo meio que melhor 

convier ao CONTRATANTE, quer seja in loco, telefone, internet, entre outros, sem 

quaisquer ônus adicionais a CONTRATANTE, sendo que: 

1.3.2.1. O horário estabelecido para esse atendimento é das 07:30 às 11:30 horas, com 

intervalo para almoço das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sextas-feiras, exceção 

feita para feriados ou dias que por qualquer motivo não haja expediente no 

CONTRATANTE; 

1.3.2.2. Os atendimentos fora do horário especificado no item anterior serão feitos mediante 

solicitação prévia do CONTRATANTE. 

 

2. DA DEMONSTRAÇÃO: 

2.1. Tendo em vista a complexidade e exigências do presente edital, institui esta 

demonstração prévia, como processo de confirmação e certificação de conformidade 

da solução apresenta pelo detentor de melhor preço. 

2.2. A licitante interessada, DEVERÁ promover a demonstração da plataforma WEB e do 

aplicativo de Rede Social integrada, no sentido de Demonstrar/Comprovar que a 

solução ATENDE ao requisitos exigidos neste edital e seus anexos. 



 

 

2.3. O dia e horário para a demonstração deverá ser previamente agendado pelo telefone: 

55-3748-1200 com o Departamento de Licitações, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias úteis antes da data do pregão, em horário de expediente. 

2.4. Somente será aceita visita para demonstração até 2 (dois) dias úteis antes da sessão 

marcada para abertura. 

2.5. O município expedirá atestado acerca da demonstração da plataforma WEB e do 

aplicativo de Rede Social integrada, de que a Licitante atende ou não ao especificado 

na descrição do objeto, sendo condição habilitatória o atestado de atendimento das 

especificações. 

2.6. Esta apresentação, terá o seguinte prazo: em até 2 (dois) dias úteis antes da etapa 

de disputa de lances, a empresa licitante, deverá conforme agendamento prévio, 

disponibilizar nas dependências da PREFEITURA, uma prova de conceito com base 

em testes da solução apresentada, com o objetivo de mostrar o funcionamento real 

da solução e dos recursos exigidos no presente edital. 

2.7. Esse ambiente de testes visa transmitir maior segurança à CONTRATANTE para a que 

a proposta vencedora, tenha efetividade no cumprimento das exigências editalícias. 

2.8. Neste ambiente de testes, a empresa licitante, deverá comprovar o funcionamento 

dos recursos exigidos no presente edital com a quantidade mínima de 30 (trinta) 

câmeras que podem estar instaladas em outros locais que não no município. A 

definição dos recursos a serem testados e a rotina de testes serão definidos pela 

equipe da CONTRATANTE.  

2.9. Deverá comprovar a possibilidade de cadastramento de ilimitados usuários na rede 

social, mediante o cadastramento de até  50 (cinquenta) usuários, dos quais serão 

escolhidos aleatoriamente 15 para teste e comprovação da eficácia deste cadastro, 

devendo poder realizar todas as tarefas com os usuários e senhas fornecidos. 

2.10. Cada usuário da rede social, deverá preencher um cadastro completo e que deverá 

ser autorizado por um moderador para permitir o acesso do mesmo ao ambiente da 

rede social. 

2.11. Deverá comprovar o mapeamento georreferenciado das câmeras e sua facilidade de 

acesso, tanto em tempo real, como em busca de imagens; 

2.12. Deverá demonstrar o funcionamento da facilidade de rede social e sistemas de 

interação comunitária, com possibilidade de dentro do aplicativo da rede social ter 

acesso as câmeras, permitir enquetes, postagens; 

2.13. Ainda deverá ser demonstrada dentro do aplicativo de rede social, o acionamento de 

emergência por parte dos usuários da mesma, fornecendo o endereço 

georreferenciado da ocorrência quando disponível no aparelho do usuário. 

 

3. DA ABERTURA: 

3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro. 

3.2. O início da sessão pública será as 09:oo horas, do dia 16 de maio de 2019, na sala 

de licitações da Prefeitura Municipal de Erval Seco, localizada na Avenida do Comércio 

364. 

3.3. O período entre as 08:30 horas até as 09:00 horas será destinado ao credenciamento 

e recebimento de propostas, sendo que a sessão de lances inicía as 09:00 horas. 

3.4. Iniciada a sessão de lances, estará encerrada a fase de credenciamento, não sendo 

permitido a participação de licitantes não credenciadas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 



 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem 

a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação; 

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que estejam cumprindo 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o Município de ERVAL SECO-RS; tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com a Administração Pública; encontram-se sob falência ou concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação e licitantes que se apresentem 

constituídas na forma de empresa em consórcio. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 

previstos neste edital, por sua representada; 

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 

o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao 

Pregoeiro, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste 

certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a 

carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente. 

5.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 

lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame 

licitatório, em nome da proponente. 

5.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá 

ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 

consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos 

os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

5.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 

munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 

desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de 

lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor 

recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar 

durante os trabalhos. 

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

6.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos de que trata o item 6.3 deste Edital. 

6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro, os 

documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes 

fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo: 

ENVELOPE 01 –  

PROPOSTA DE PREÇOS  

MUNICÍPIO DE ERVAL SECO 

NOME COMPLETO DO LICITANTE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

ENVELOPE 02 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  



 

 

MUNICÍPIO DE ERVAL SECO 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

 

6.3. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, o representante de cada 

licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, os 

seguintes documentos: 

6.3.1. Declaração de Comprometimento de Habilitação (ANEXO IV). 

6.3.2. Procuração pública ou particular comprovando os poderes para formular lances 

verbais de preços. 

6.3.3. Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 

6.3.3.1. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante e registro comercial, 

no caso de empresa individual; 

6.3.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato 

social em vigor não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade 

da empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes 

dados); 

6.3.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

6.3.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

6.3.4. Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem) através de Declaração firmada pelo 

técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de 

Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei Complementar nº 

123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, com prazo 

de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão. 

6.3.4.1. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes do citado acima para efeito 

de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 

6.4. A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no item 

6.3.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 

envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação 

da licitante no certame licitatório. 

6.5. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa 

de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no item 6.3.4 

deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime 

diferenciado garantido pela Lei Complementar nº 123/06. 

6.6. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 

apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião ou 

por servidor integrante do quadro de servidores do Município de ERVAL SECO-RS, ou 

ainda pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido 

publicado(s). 

6.7. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 

os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 



 

 

6.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 

consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 

de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 

serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

6.9. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante do quadro de 

servidores do Município licitante poderá ser efetuada, em horário de expediente, na 

sala de licitações, no Centro Administrativo Municipal, no horário de expediente 

vigente. 

6.10. O CNPJ a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 

ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e executará o 

objeto da presente licitação. 

6.11. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração 

das propostas de preço. 

6.12. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 

dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 

suas folhas. 

6.13. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 

7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, 

conforme modelo constante no Anexo VII do presente edital, e deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

7.1.1. Ser apresentada em formulário próprio da empresa assinado por quem de direito, 

em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando a especificação 

de cada item, o preço unitário de cada um, e o preço total da proposta, que 

corresponde a soma do valor mensal de todos os sistema multiplicado por 12 meses; 

7.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

7.1.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 

prazo será considerado como tal; 

7.1.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ da empresa 

adjudicatária, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), 

este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência 

respectiva; 

7.1.4.1. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 

7.1.5. Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 14.3. Não havendo 

indicação expressa, será considerado aquele constante daquele item.  
7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 

unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 



 

 

7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

execução do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1.1, deste Edital. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

convocatório e cujo preço total for superior ao constante no Termo de Referência 

(Anexo I). 

7.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 

edital. 

7.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 

implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 

sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 

mencionada no preâmbulo deste edital. 

 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 

8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2. A documentação relativa à habilitação, consistirá em: 

8.2.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 

licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 

8.2.2. Declaração da licitante, que conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão, 

ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação 

(ANEXO VI); 

8.2.3. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos para com a Fazenda 

Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União) em conjunto com 

a Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos para com o INSS - 

Instituto Nacional de Seguridade Social; Fazenda Estadual, da unidade de 

federação da sede da licitante e Municipal, emitida pelo Município da sede do 

licitante e do município licitado; 

8.2.4. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos com o FGTS - Fundo 

de Garantia por tempo de Serviço; 

8.2.5. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 

sede da licitante, com prazo de validade de até 30 dias a contar de sua emissão; 

8.2.6. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, 

conforme modelo (ANEXO V); 

8.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8.2.8. Atestado de comprovação de que a solução ofertada atende a todos os requisitos 

exigidos no edital, emitido pelo município licitante em virtude da demonstração dos 

sistema efetuada conforme estabelecido no edital; 

8.2.9. Qualificação técnica será comprovada pela apresentação dos seguintes documentos: 

8.2.9.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitida(s) por entidades da Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indiretamente, e/ou empresa privada, 

lavrados e assinado(s) por servidor/funcionário competente do respectivo órgão ou 



 

 

empresa, que comprove (em) ter a licitante ter executado objeto compatíveis ao que 

se propõe neste Edital e seus anexos. 

8.2.9.2. Certidão de registro e regularidade da CONTRATADA e do responsável (is) técnico(s) 

junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) devidamente 

regularizada, sendo que o(s) responsável(is) técnico(s) deverá(ão) possuir 

atribuições legais para executar os serviços do objeto licitado. 

8.2.9.3. Apresentar prova de vínculo do(s) responsável (eis) técnico(s) para execução do 

serviço na forma abaixo: 

8.2.9.4. O profissional de nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio 

ou fazer parte do quadro permanente da CONTRATADA, na condição de empregado, 

ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a 

CONTRATADA, através de Contrato de Prestação de Serviços (com firma devidamente 

reconhecida), Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, quando este 

não fizer parte do Contrato Social da CONTRATADA, cujo vínculo deverá existir na 

data da prevista para abertura do referido Edital e deverá estar devidamente 

registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício profissional, 

comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação necessária. 

8.2.9.5. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de 

Acervo Técnico em nome da CONTRATADA ou de seu responsável técnico, emitidas 

pelo CREA da região que o serviço foi prestado, comprovando, que a empresa ou seu 

responsável técnico executou serviços de características e complexidade operacionais 

equivalentes ou superiores à do objeto ora licitado, a saber: serviços de vídeo 

monitoramento. 

8.2.9.6. A proponente deverá apresentar declaração de que possui equipe técnica 

especializada e compatível com o objeto deste Edital, constando da mencionada 

declaração a relação nominal dos profissionais habilitados a prestar os serviços, 

objeto desta licitação, contendo no mínimo 01 (um) engenheiro eletricista, eletrônico 

ou de telecomunicações (responsável técnico) e 01 (um) técnico com formação em 

eletrotécnica, eletrônica ou telecomunicações, devidamente registrados no CREA. 

8.2.9.7. Certificado que comprove a conclusão de curso de capacitação por um dos 

Responsáveis Técnicos da empresa, no tocante as exigências da norma 

Regulamentadora que trata e estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 

proteção para o trabalho em altura (NR35). O Certificado deverá ter sido expedido 

por empresa ministrante de treinamentos desta natureza. 

8.2.9.8. Alvará do GSVG – Grupamento de Supervisão de Vigilâncias e Guardas. 

8.2.9.9. Portaria do GSVG – Grupamento de Supervisão de Vigilâncias e Guardas.; 

 

9. DO JULGAMENTO: 

9.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das Propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor 

preço global do objeto deste Edital. 

9.2. A etapa de “Classificação de Preços”, que compreenderá a ordenação das 

propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de 

lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 

exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

9.3. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de 

preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante que desejar efetuar ligações 



 

 

para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o 

motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para 

aquele item. 

9.4. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação 

caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta 

ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de 

mercado. 

9.5. Na etapa de Classificação de Preços serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” 

de todas as licitantes. 

9.6. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para a execução do objeto da presente licitação e os respectivos 

valores ofertados. 

9.7. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 

todas as licitantes. 

9.8. O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço global e aquelas 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 

até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores 

participem dos lances verbais. 

9.9. O valor a serem admitidas para a etapa de lances verbais, será de R$ 1,00 (um real). 

9.10. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

9.11. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 

pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, 

ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor 

da menor proposta escrita ofertada. 

9.12. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 

verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir do autor da 

proposta classificada em segundo lugar, prosseguindo seqüencialmente, em ordem 

decrescente de valor. 

9.13. O pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 

item a ser adquirido. 

9.14. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

9.15. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 

pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 

de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para 

classificação, na final da etapa competitiva. 

9.16. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.17. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo 

motivada e expressamente a respeito. 

9.18. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando 

a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 



 

 

9.19. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 

lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão 

do Pregão. 

9.20. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que 

seja obtido o melhor preço para a administração. 

9.21. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às sanções administrativas constantes deste Edital. 

9.22. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução dos serviços 

condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos 

neste Pregão, salvo quando o representante da empresa assinar um documento 

ofertando as condições exigidas no edital; 

9.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

9.24. A etapa de “Habilitação” compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em 

primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente 

Edital. 

 

10. DO TRATAMENTO ÀS ME E EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº123/06) 

10.1. Somente poderá participar deste Processo Licitatório a licitante que detenha a 

condição de micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 147/2014. 

 

11. DA HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 

ADJUDICAÇÃO. 

11.1. Efetuados os procedimentos descritos neste Edital, e sendo aceitável a proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope 

referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 

11.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 

estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 

11.3. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

11.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa 

ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente 

alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

11.4.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 

81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

11.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 

Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 



 

 

e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de 

recursos e desde que improviso, face ao reconhecimento da regularidade dos atos 

procedimentais. 

11.6. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

11.7. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 

credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os 

recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua 

equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda 

presente(s) à sessão. 

11.8. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 

declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade 

Competente para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11.9. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que 

seja homologado o certame. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à 

disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 

serão destruídos. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

12.1. Declarado o vencedor, os licitantes devidamente credenciados poderão manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, 

sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-

razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes, desde 

logo, intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do 

objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora; 

12.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

12.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

12.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados no Centro Administrativo; 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será feita pelo Pregoeiro, sempre que 

não houver recurso; 

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, e só 



 

 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, TREINAMENTO  E OUTRAS: 

14.1. O fornecimento da infraestrutura e câmeras de monitoramento, será realizado de 

maneira parcelada após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de 

Serviço e deverá ser realizado dentro dos prazos estipulados neste edital e seus 

anexos.  

14.2. A disponibilização da plataforme WEB de gestão de riscos e rede social, será 

implementada nas dependências a serem definidas na Autorização de Faturamento / 

Ordem de Serviços, conforme necessidade da Administração Municipal; 

14.3. O prazo para início da instalação da plataforma WEB de gestão de risco e rede social, 

será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização 

de Fornecimento, devendo a CONTRATADA disponibilizar para a implantação da 

mesma, na sede do município, equipe apta, para a boa execução dos serviços, no 

prazo estabelecido; 

14.4. O prazo máximo para conclusão da implantação da Plataforma WEB e suas 

facilidades, e dar início ao treinamento dos módulos dos sistema é de 02 (dois) dias 

úteis; 

14.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar em sua sede, suporte aos usuários, com recursos 

de atendimento pelos meios de telefone, e-mail, MSN e chat ou ferramentas de 

suporte remoto ou outro solicitado pelo Município; 

14.6. A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 

informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da 

execução dos serviços; 

14.7. A CONTRATADA deverá manter a evolução técnica e tecnológica da plataforma e 

também a certeza da qualidade e responsabilidade do produto em uso; 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

15.1. O pagamento será efetuado em conformidade com o estipulado no modelo de 

Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços, no item referente ao pagamento, 

obedecidos os prazos e condições ali estabelecidas, mediante a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal acompanhada da correspondente autorização de fornecimento. 

15.2. O pagamento será em moeda corrente nacional, em favor da empresa contratada 

através de crédito em conta bancária, e havendo despesas bancárias, estas correrão 

por conta do favorecido. 

 

16. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

16.1. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela 

contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o 

desequilíbrio contratual; 

16.2. O contrato após transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste 

automático ao preço proposto, com base na variação do IGPM/FGV. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

17.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido 



 

 

no prazo de até 02 (dois) dias da data da sessão, na sede do licitado; 

17.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais; 

17.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A empresa licitante estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

18.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

18.1.2. Aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos 

seguintes casos: 

18.1.2.1. quando os produtos não forem entregues de acordo com as especificações da 

proposta apresentada; 

18.1.2.2. quando se negar a corrigir deficiências dos produtos/equipamentos, solicitadas pelo 

Município; 

18.1.2.3. pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado; 

18.1.2.4. pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

18.1.3. Aplicação de multa correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

Contrato, limitada ao máximo de 10% (dez por cento), por dia útil de atraso na 

solução de um problema; 

18.1.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 

gravidade da falta cometida; 

18.1.4.1. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração 

Pública. Caberá, ainda, a suspensão, quando o licitante, por descumprimento de 

cláusula editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços. 

18.1.5. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos 

de falta grave; 

18.1.5.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração 

Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

18.1.6. Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do 

Município a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta 

cometida” e “falta grave”, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e incisos 

da Lei nº 8.666/93; 

18.1.7. No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida 

sanção administrativa, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

da notificação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda; 

18.1.8. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual; 

18.1.9. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por parte 

do Município na observância de suas obrigações, que diretamente influam no 

cumprimento das obrigações assumidas pela adjudicatária, ou ainda, no caso de força 

maior devidamente comprovado; 



 

 

18.1.10. Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos 

em lei. 

 

19. RESCISÃO: 

19.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 

com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

20. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

20.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

Orgão 03- Secretaria Municipal da Administração e Coord. Geral 

Unidade 01 - Secretaria Municipal da Administração 

Proj./Ativ. 1.002 Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal da 

Administração 

17-4.4.90.52.00.00.00.00-Equiapamento e Mtaerial Permanente 

Proj./Ativ. 1.003 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal da 

Administração 

25-3.3.90.39.00.00.00.00-Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica 

 

21. DO CONTRATO: 
 

21.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as 

condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na 

proposta do licitante vencedor. 

21.2. O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da Data da assinatura do contrato, 

podendo ser renovado por um período de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme Lei 

de Licitações, se assim desejar a Administração Municipal e desde que não ultrapasse 

o valor previsto para este tipo de Modalidade de Licitação; 

21.3. O Município convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, 

que deverá comparecer dentro do prazo de até 03 (três) dias consecutivos, contados 

a partir da convocação. 

21.4. O prazo estipulado no subitem 21.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pelo Município. 

21.5. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições 

estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 

licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 

licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 

da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da proposta. 

22.2. A empresa adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação e providenciar a imediata correção das deficiências 



 

 

e/ou irregularidades apontadas pelo Município; 

22.3. A empresa adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados; 

22.4. A empresa adjudicatária é responsável pelos danos causados diretamente à 

administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento realizado pelo Município; 

22.5. A empresa adjudicatária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

22.6. A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme dispõe o artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93; 

22.7. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

22.8. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 

da empresa adjudicatária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

22.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos 

e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 

e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 

deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 

mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal do licitado; 

22.12. A Prefeita Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei Federal n° 

8.666/93. 

22.13. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e 

a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 

22.14. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 

do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não prejudicar a formulação das propostas. 

22.15. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente exclusivamente o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS. 

22.16. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Compras, junto a 

Secretaria Municipal da Administração, sito na AV. do Comercio, nº 364, Bairro 

Centro ou pelo telefone (55)3748 1200 no horário das 08:00 às 17:00 h. 

22.17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

22.18. Fazem partes integrantes deste edital: 
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ERVAL SECO-RS, 02 DE MAIO DE 2019. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 56/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO. 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento, é a aquisição de infraestrutura de monitoramento 

de imagens, aquisição de alguns insumos de informática, e a contratação de serviços para 
disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de 
riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos 
sistemas de monitoramento de imagens, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 

e das Secretarias Municipais de Erval Seco/RS. Os serviços, que serão de forma continuada,  
deverão ser fornecidos nas dependências quer municipais ou de terceiros, conforme o interesse 
e conveniência da própria prefeitura municipal, observando as condições, especificações e 
descritivos constantes neste edital, e/ou nas Autorizações de fornecimento, respeitados os 
Lotes e Valores de Referência, de acordo com a Lei 8.666/1993 e suas alterações; 
 

2. JUSTIFICATIVAS 

2.1. Considerando que munícipes possam e queiram contribuir neste processo, e que possuam já 
instalado e funcionando seus próprios equipamentos e disponham se a compartilhar as 
imagens destes, sem gerar custos ao ente público. Poderão ser consideradas de interesse as 
câmeras, quando focados para as áreas públicas. Poder-se-á assim, ampliar e qualificar o 
processo de gestão de riscos.  

2.2. Em consideração a importância da gestão de riscos, serão ainda requeridos para homologação 

e participação das licitantes no processo as seguintes: 
2.2.1. Que as licitantes cumpram as obrigações constantes deste edital e as relacionadas na Minuta 

do Contrato,  sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da 
atividade, bem como as obrigações legais de âmbito Federal, Estadual e Municipal, as quais 
estejam vinculadas as atividades objeto do presente edital. 

2.2.2. O não cumprimento e entrega de qualquer documentação prevista no presente edital, pela 
Licitante, dentro dos prazos e formas nele estabelecidos, implicam na desqualificação da 

mesma.  
2.2.3. Tendo em vista o caráter de multidisciplinaridade das exigências editalícias, deverão as 

licitantes apresentar além dos documentos requisitados no corpo do edital, aqueles que 
porventura venham a ser solicitados neste TR. 

2.2.4. Dos equipamentos ofertados, e que compõe a proposta comercial, deverão comprovar o 
cumprimento das especificações exigidas mediante documentação fornecida pelo fabricante 
deste, como condição habilitatória. 

2.2.5. Como premissa da redução de riscos, todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, 
sem utilização anterior, comprovada sua procedência via NF de compra em nome da Licitante, 
e com prazo de emissão não inferior a data de 180 dias da data do pregão deste edital. 

2.3. Dentro deste escopo podemos elencar a gestão de riscos como um conjunto de atividades e 

métodos coordenados empregados para identificar, analisar e avaliar riscos e indicar atitudes 
perante tais riscos. Segundo a NBR ISO 31000/2018, risco é o “efeito da incerteza nos 
objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo”. 

2.3.1. Conforme prevê a citada Norma, alguns aspectos importantes sobre a política de gestão de 
riscos devem ser destacados, dos quais destacamos que a referida política deva ser:  a) 
Integrada - A gestão de riscos é parte integrante de todas as atividades organizacionais.  b) 

Estruturada e abrangente - Uma abordagem estruturada e abrangente para a gestão de riscos 
contribui para resultados consistentes e comparáveis.  c) Personalizada - A estrutura e o 

processo de gestão de riscos são personalizados e proporcionais aos contextos externo e 
interno da organização relacionados aos seus objetivos.  d) Inclusiva - O envolvimento 

apropriado e oportuno das partes interessadas possibilita que seus conhecimentos, pontos de 
vista e percepções sejam considerados. Isto resulta em melhor conscientização e gestão de 
riscos fundamentada.  e) Dinâmica - Riscos podem emergir mudar ou desaparecer à medida 

que os contextos externo e interno de uma organização mudem. A gestão de riscos antecipa, 



 

 

detecta, reconhece e responde a estas mudanças e eventos de uma maneira apropriada e 
oportuna. 

2.4. Mediante a adoção de um sistema de mapeamento e monitoramento de áreas, o escopo de 

implantação de uma política global de prevenção de riscos é a razão de ser do projeto em de 
atuação que busca: 

2.4.1. Desenvolvimento de consciência de participação comunitária; 
2.4.2. Incentivar o início do processo de formulação de uma gestão participativa de segurança 

pública, nos moldes incentivados pelo Ministério da Justiça; 
2.4.3. Possibilitar a fiscalização e monitoramento do mobiliário urbano; 
2.4.4. Auxiliar os órgãos de Segurança Pública com ferramentas de monitoramento; 

2.4.5. Inibir e/ou identificar atos de vandalismo ou depredação do patrimônio público; 
2.4.6. Apontar estratégias de mobilização da comunidade por meio de ações que possibilitem a 

participação da comunidade; 
2.4.7. Fornecer as informações aos órgãos de segurança relacionadas com as atividades delituosas 

de indivíduos ou grupos; 
2.4.8. Incentivar os cidadãos a participar, como plenos parceiros da administração pública e da 

polícia, dos direitos e das responsabilidades envolvidas na identificação, priorização e solução 

dos problemas; 
2.4.9. Permitir apresentação de questionários e levantamentos de necessidades gerais do município. 
2.4.10. Viabilizar ao ente público a inclusão de imagens disponibilizadas pelos munícipes, no sistema 

de gestão e monitoramento de riscos, sem custos adicionais ao município, quando das câmeras 
integradas ao sistema pelo munícipe. 
 

3. REQUISITOS TÉCNICOS  
3.1. INFRAESTRUTURA PROTEÇÃO FÍSICA 

3.1.1. Deverá ser fornecido caixa hermética de proteção com as seguintes configurações: 
3.1.1.1. Ter sua estrutura produzida em aço, SAE 1010/1020 
3.1.1.2. Possuir suporte de fixação na parte traseira. 
3.1.1.3. Porta frontal lisa com isolamento borracha. 

3.1.1.4. Pintura eletrostática Epóxi Pó  

3.1.1.5. Fornecida na cor cinza PTC 96001. 
3.1.1.6. Possuir Dobradiças internas para maior proteção. 
3.1.1.7. Possuir furação porca gaiola para prateleiras internas. 
3.1.1.8. Possuir abertura tipo veneziana para circulação de ar.  
3.1.1.9. Possuir ainda espaço apropriado na parte superior para 2 Ventoinhas. 
3.1.1.10. Possuir as seguintes dimensões: Largura = 350mm, Profundidade = 200mm, e Altura de 

350mm. 

3.1.2. Deverá ser fornecido caixa de proteção para câmeras com as seguintes configurações: 
3.1.2.1. Ter sua estrutura produzida em chapa aço carbono, de 0,75mm.  
3.1.2.2. Possuir acoplamento para suporte de fixação na parte inferior. 
3.1.2.3. Possuir suporte de fixação multiângulo em aço carbono 1,20. 
3.1.2.4. Parafusos e fixações em aço inox; 
3.1.2.5. Possui prensa-cabos tipo PG-11 

3.1.2.6. Acabamento em pintura eletrostática a pó poliéster na cor bege 

3.1.2.7. Adequada ao grau de proteção IP66 
3.1.2.8. Possuir as seguintes dimensões: comprimento de 250mm, altura de 100mm e largura de 

100mm. 
3.1.3. Além dos itens 3.1.1 e 3.1.2, deverão ser fornecidos os acessórios para a instalação destes, 

tais como prensa cabos, Cintas de fixação, parafusos e porcas, buchas, e demais produtos 
necessários à sua correta instalação e fixação. 

3.1.4. Também será necessário o fornecimento de pelo menos 1 ventilador elétrico bivolt para ser 
instalado na Caixa de proteção (item 3.1.1), com sua respectiva instalação na mesma.   
 

3.2. INFRAESTRUTURA PROTEÇÃO ELÉTRICA. 
3.2.1. Deverá ser fornecido uma fonte de alimentação para as câmeras, tipo Nobreak com as 

seguintes características: 
3.2.1.1. Deverá operar com rele da seguinte forma: O relé fica atracado enquanto a fonte está sendo 

alimentada pela rede elétrica, e desatraca com a falta de energia. 



 

 

3.2.1.2. Possuir Tensão entrada entre:  90 e 240Vac  
3.2.1.3. Possuir Tensão saída de 12Vdc +ou- 10%. (corrente contínua) 
3.2.1.4. Corrente máx. de saída: 5A. 

3.2.1.5. Consumo de potência: 75VA. 
3.2.1.6. Possuir Peso: 700gr. 
3.2.1.7. Possuir proteção de saída de energia, contra curto circuito de saída (+ e -) 
3.2.1.8. Possuir proteção contra inversão polaridade (+B e -B). 
3.2.1.9. Possuir proteção de bateria baixa e um relé de contato seco para monitoramento. 

3.2.2. Para complementar o conjunto de proteção elétrica, deverá ser fornecido uma bateria 
recarregável com as seguintes características: 

3.2.2.1. Deverá utilizar a tecnologia de chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA. 
3.2.2.2. Possuir Tensão entrada entre:  90 e 240Vac ( Full Range ), com frequência de 50/60Hz e 

rendimento superior a 85%. 
3.2.2.3. Possuir Tensão saída de 12Vdc . 

3.2.2.4. Possuir Capacidade Nominal de  7 Ah (C20) 
3.2.2.5. Possuir Cíclico: 14,4 a 15,0 V. 
3.2.2.6. Peso Aproximadamente 2 kg (tolerância de ± 4%) 

3.2.2.7. Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos) 
3.2.2.8. Tensão de recarga em flutuação entre 13,6 a 13,8 V 
3.2.2.9. Faixa de temperatura de operação para descarga entre -20ºC até 60ºC e em carga de 0ºC até 

502ºC. 
3.2.2.10. Serviço cíclico e equalização 14,4 a 15 Vdc. 
3.2.2.11. Temperatura normal de operação igual a 25 °C ± 5 °C 

3.2.2.12. Terminal Faston macho F2 – 4,75 mm. 
3.2.2.13. Possuir dimensão máxima de: Altura = 101mm, Largura = 151mm e profundidade = 67mm 

3.2.3. Deverão ainda ser fornecidos os acessórios elétricos necessários a correta instalação e 
funcionamento dos equipamentos dos itens 3.2.1 e 3.2.2, aí considerados: 1 porta fusível, 1 
fusível de proteção, além dos fios para ligação, fitas isolantes, abraçadeiras plásticas tipo 
Hellerman, velcro, etc.  

 

3.3. INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO E COMUNICAÇÃO 
3.3.1. Deverá ser fornecido uma interface de comunicação com as seguintes características: 

3.3.1.1. Deverá contemplar a comunicação por WiFi, com largura de banda de recepção (entrada) de 
50Mbps. 

3.3.1.2. Possuir velocidade de transmissão de 300Mbps. 
3.3.1.3. Atender ao padrão de transmissão IEEE 802.11b/g/n. 
3.3.1.4. Possuir pelo menos uma saída HDMI com capacidade para seguintes resoluções: 1920 × 

1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. 
3.3.1.5. Possuir pelo menos 2 Interface USB 2.0. 
3.3.1.6. Fonte de alimentação 12 Vdc. 
3.3.1.7. Deverá possuir capacidade de gerenciar até 32 canais de vídeo IP. 
3.3.1.8. Deverá possuir pelo menos uma interface SATA. 
3.3.1.9. Possuir ainda Saída de áudio com 1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ). 

3.3.1.10. Possuir faixa de operação de temperatura operacional entre -10ºC até 55 °C 

 
3.4. DOS REQUISITOS DE GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM 

3.4.1. Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica, para subsidiar os processos 
de controle e atuação dos Conselhos Comunitários de Segurança e das competentes ações e 
atividades de Gestão Comunitária de Segurança, deverá ainda a Licitante fornecer sistema de 
gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao mesmo com as seguintes 

característica técnicas mínimas; 
3.4.1.1. O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de instalação 

local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 
3.4.1.2. O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação local, 

de custo oneroso; 
3.4.1.3. O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de 

disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido ou 

administrado; 



 

 

3.4.1.4. O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa “programa 
como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma empresa, 
neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet.   

3.4.1.5. É obrigatório incluir na proposta comercial, para atendimento das especificações contidas 
nesse Termo de Referência, juntamente o catálogo(s) e/ou manual(ais) do fabricante que 
comprovem as características requisitadas. 
 

3.5. DOS REQUISITOS DA PLATAFORMA TECNOLOGICA WEB. 
3.5.1. Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica, para subsidiar os processos 

de controle e atuação dos Conselhos Comunitários de Segurança e das competentes ações e 

atividades de Gestão Comunitária de Segurança, deverá ainda a Licitante fornecer a solução 
com as seguintes característica técnicas mínimas: 

3.5.1.1. O sistema deverá permitir a inclusão do mapeamento das áreas de interesse sob o ponto de 
vista de gestão de risco, bem como a identificação e segmentação das mesmas; 

3.5.1.2. O Sistema deverá fornecer uma plataforma de comunicação tipo rede social permitindo o 
cadastramento de pessoas vinculadas ao projeto de gestão de riscos, bem como dos munícipes 
interessados em participar do mesmo para que se estabeleça uma abordagem aprovada para 

comunicação e consulta para apoiar a estrutura e facilitar a aplicação eficaz da gestão de 
riscos. Comunicação envolve compartilhar informação com públicos-alvo; 

3.5.1.3. O Sistema de rede social deverá permitir a criação de grupos, com vistas a áreas de interesse, 
permitindo selecionar para cada grupo as notificações, post, e câmeras a serem 
disponibilizadas e permitindo a administração destes grupos e acessos, em painel único.  

3.5.1.4. Deverá estar integrada na plataforma de rede social o processo de enquetes e questionários, 

e permitir a emissão de relatórios e gráficos sobre o resultado dos mesmos, uma vez que a 
consulta também envolve o fornecimento de retorno pelos participantes, com a expectativa de 
que isto contribuirá para as decisões e sua formulação ou outras atividades; 

3.5.1.5. Deverá ainda disponibilizar a possibilidade de solicitação de acessos, quer por meio de envio 
de link de cadastro com por meio de convites específicos, mediante confirmação de códigos de 
convite. 

3.5.1.6. O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de 

disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido ou 
administrado; 

3.5.1.7. O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa “programa 
como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma empresa, 
neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet.   

3.5.1.8. Será considerado neste caso, basicamente, para este sistema, sites de Computação em 
Nuvem, que deve oferecer os serviços online. 

3.5.1.9. Deverão ser fornecidos de maneira gratuita e pública, neste caso pela internet, eventuais 
aplicativos ou ferramentas de acesso ao sistema, considerada sua utilização; 

3.5.1.10. Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a Tablets e 
SmartPhones tanto utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS. 

3.5.1.11. Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao mesmo; 
3.5.1.12. O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de instalação 

local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 

3.5.1.13. O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação local, 
de custo oneroso; 

3.5.1.14. Plataforma deverá suporta tecnologia p2p que conecta câmera automaticamente, conforme a 
solução de câmeras especificada neste TR.  

3.5.1.15. Suporta conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o protocolo de 
comunicação RTSP. 

3.5.1.16. Deve permitir gravação de vídeo em formato Time Lapse e download em formato no mesmo 
tipo; 

3.5.1.17. Deve permitir recuperação de imagens gravadas com busca através de miniaturas e 
especificação do Time line (linha do tempo); 

3.5.1.18. Deve permitir, ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma visualização 
seja feita em forma de mosaicos de visualização de câmeras com até 16 câmeras 

3.5.1.19. Deve permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de acesso; 

3.5.1.20. Deve fornecer ainda suporte de eventos de câmeras com alertas via e-mail e/ou SMS; 



 

 

3.5.1.21. Deve ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com ilimitados usuários; 
3.5.1.22. Deve ainda suporta câmeras PTZ; 
3.5.1.23. Deverá ainda o sistema dar suporte a visualização das gravações com Time line configurada 

em linha do tempo para 1dia, 6hr, 3h, 1hr, 30m, 15m, 1m; 
3.5.1.24. Deve permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para acompanhamento no mesmo 

horário; 
3.5.1.25. Deve permitir e dar suporte a transporte de áudio; 
3.5.1.26. Deverá ainda oferecer suporte de conexão às câmeras através do protocolo universal ONVIF e 

do protocolo RSTP; 
3.5.1.27. Deverá o sistema fornecer ainda uma Interface administrativa que permita o acompanhamento 

em tempo de real do consumo de tráfego (banda) e armazenagem (Storage) para cada câmera 
vinculada ao sistema; 

3.5.1.28. Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, log (histórico) de atividades 
administrativas completo com horário de login de cada usuário. 

3.5.1.29. Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos níveis e 
condições de acesso; 

3.5.1.30. Deverá ainda permitir que a gravação das câmeras seja feita somente por ocasião de eventos 

(movimentos), bem como; 
3.5.1.31. Deve permitir a gravação de eventos full time (o tempo todo) na condição 24x7 para todas as 

câmeras instaladas; 
3.5.1.32. Deve permitir a gravação e armazenagem por no mínimo 7 (sete) dias para cada uma das 

câmeras integradas ao sistema, e por até 24 (vinte e quatro) meses, se necessário e conforme 
determinação do gestor do processo para as câmeras de interesse específico respeitadas as 

condições contratuais; 
3.5.1.33. Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as câmeras especificadas 

no presente TR), sejam feitos ajustes de configuração das mesmas, via web browser;  
3.5.1.34. Deverá permitir ajustar log de câmeras para mudança de permissão de acesso, câmera 

deletada, ajustes de configuração, etc. 
3.5.1.35. Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, georreferenciado do local onde estão 

instaladas as câmeras do sistema; 

3.5.1.36. O Sistema deverá permitir ainda que seja feita a gravação de câmeras em alta resolução, 
compreendidas aí câmeras com mais 4MP, frame rate 20FPS; 

3.5.1.37. O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior a 99,95 % do 
tempo, tendo em vista sua utilização em regime 24x7; 

3.5.1.38. Todas as conexões de usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura HTTPS; 
3.5.1.39. As telas e menus, bem como o acesso ao Sistema deve ser feito todo no vernáculo, e com 

linguagem simples e clara. 

 
3.6. REQUISITOS DA CAMERAS. 

3.6.1. O fornecimento de até 10 (dez) câmeras de vídeo monitoramento, sendo a maioria em 
ambientes externos. 

3.6.2. O fornecimento de toda da manutenção das câmeras; 
3.6.3. As câmeras a serem fornecidas deverão atender as exigências técnicas abaixo: 

3.6.3.1. Câmera fixa do tipo Bullet de alta definição. 

3.6.3.2. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede Fast Ethernet conforme padrão IEEE 
802.3af, compatível com conector RJ-45. 

3.6.3.3. Devem suportar os seguintes protocolos de rede: HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6, Bonjour, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP. 

3.6.3.4. Deve suportar alimentação por meio da tecnologia Power Over Ethernet (conforme padrão 
IEEE 802.3at ou 802.3af, de acordo com a potência da câmera). 

3.6.3.5. Deve possuir sensor com tecnologia 1/3” Progressive Scan CMOS. 
3.6.3.6. Deve operar na seguinte condição de luminosidade 0,01Lux sem IR 
3.6.3.7. Deve possuir função dia/noite (day/night) com acionamento automático IR. 
3.6.3.8. Deve possuir a tecnologia Digital WDR (Wide Dynamic Range) 
3.6.3.9. Deve possuir lentes de 4mm@ F2.0, com ângulo de abertura de 83°. 
3.6.3.10. Deve possuir tecnologia Digital Noise Reduction (3D DNR). 
3.6.3.11. Deve possuir fonte de luz infravermelho com alcance de até 30 metros (IR). 

3.6.3.12. Deve permitir configuração de máscaras de privacidade. 



 

 

3.6.3.13. Deve suportar compressão de vídeo H.264 (MPEG-4), Motion JPEG (MJPEG). 
3.6.3.14. Devem possuir recursos de Dual Stream. 
3.6.3.15. Deve possuir VBR (Vídeo Bit Rate) na faixa 32kbps – 8Mbps. 

3.6.3.16. Deve possuir capacidade de operar com as seguintes resoluções com a taxa de FPS (Frames 
por Segundo) especificada: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080) e 30 fps (1280 × 720), 
no stream principal. 

3.6.3.17. Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas seguintes 
resoluções: (640 × 360) e (352 × 288), no stream secundário. 

3.6.3.18. Deve fornecer suporte à tecnologia ROI que concentra a análise de vídeo de região de interesse 
sem perder a alta qualidade da imagem. Para a região inalterada, transmite com menor 

resolução. 
3.6.3.19. Deve fornecer suporte a controle de compensação de luminosidade (Backlight compensation).  
3.6.3.20. Possuir recursos vídeo embutidos (Embedded), como a ultrapassagem de linha ou cerca 

virtual. 

3.6.3.21. Deve permitir a gravação por detecção de movimento, e de intrusão em áreas de interesse. 
3.6.3.22. Permitir a detecção de movimento sem estar associada a sensores/alarmes externos. 
3.6.3.23. Deve possuir slot para instalação de cartão de memória tipo Micro SD/SDHC/SDXC com 

capacidades de até 128GB. 
3.6.3.24. Deve possuir capacidade de configuração NAS suportando as seguintes tecnologias: NFS, 

SMB/CIFS. 
3.6.3.25. Deve possuir a capacidade de ajuste de imagens de no mínimo os seguintes parâmetros: 

Rotação, Saturação, Brilho e Contraste por software ou via web browser. 
3.6.3.26. Devem seguir padrão ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. 

3.6.3.27. Deverão ser fornecidos todos e quaisquer tipos de acessórios necessários à fixação das 
câmeras em parede ou teto, sendo que o local de instalação será definido no plano de trabalho. 

3.6.3.28. Possuir capacidade de integração com o sistema de monitoramento fornecido. 
3.6.3.29. Deve possuir consumo máximo inferior a 5,4W. 
3.6.3.30. Deve possuir capacidade de operar em temperatura entre -30°C até 60°C e umidade relativa 

de até 95% (não condensada). 

3.6.3.31. Deve possuir grau de proteção IP67. 

3.6.3.32. O peso máximo da câmera, não pode ultrapassar a 510g. 
3.6.3.33. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando estes 

estiverem montados no mesmo gabinete. 
3.6.3.34. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se às 

condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações em 
campo. 

3.6.3.35. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 

3.6.3.36. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo especifico da câmera ofertada, 
para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente com 
catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas. 
 

3.7. EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES. 

3.7.1. Deverá ser fornecido até duas TV/Monitor para facilitar a visualização das câmeras, com as 
seguintes características: 

3.7.1.1. Deverá possuir painel tipo LED, com tamanho de tela de 42” (quarenta e duas Polegadas). 
3.7.1.2. Possuir Tensão entrada entre:  90 e 240Vac  
3.7.1.3. Resolução de 1920x1080 (FHD) e Frequência de 60Hz. 
3.7.1.4. Deverá contar ainda com receptor Digital Integrado (DTV) 

3.7.1.5. deverá possuir Contraste (Dinâmico) de 200 000:1, e Brilho de 260 cd/m2 
3.7.1.6. Devrá possuir tempo de resposta de até 8 ms, e Digital Noise Reduction (redução digital de 

ruído na imagem)  
3.7.1.7. EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) 
3.7.1.8. Deverá disponibilizar as seguintes conexões: Vídeo Composto - 1, PC - VGA/RGB 1, HDMI 2, 

USB 1.  
3.7.1.9. Ainda deverá disponibilizar saída de áudio/fone de ouvido 1 

3.7.1.10. Deverá possuir pPreparação de fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) 100 



 

 

x 200 mm 
3.7.1.11. Deverá ter o peso máximo líquido 6,5 Kg 
3.7.1.12. Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: com base (L x A x P) de 904 x 569 x 214mm 

e sem base (L x A x P) de 904 x 521 x 82mm 
3.7.1.13. Deverá operar com os seguintes sistemas de cores: PAL-M , NTSC, PAL-N 
3.7.1.14. Possuir sistema de áudio (estéreo) - MTS-SAP, com potência de áudio (RMS) de 5 W + 5 W 
3.7.1.15. Deverá ter consumo (máximo) de 60W, e consumo em modo espera (standby, máximo) 

0,5WPossuir Tensão saída de 12Vdc +ou- 10%. (corrente contínua) 
 

3.8. DO DORNECIMENTO E GARANTIA 

3.8.1. Todos os equipamentos de infraestrutura de captação de imagens, deverão ser novos, de 
primeiro uso. 

3.8.2. Deverão ser fornecidos e instalados segundo as normas técnicas pertinentes, e orientações 
do(s) fabricante(s). 

3.8.3. Deverá(ão) ser(em) fornecida(s) a(s) respectiva(s) ART (anotação de Responsabilidade 
Técnica) da(s) instalação(ões) de infraestrutura fornecida. 

3.8.4. O fornecimento da infraestrutura de captação de imagens, englobara a instalação das mesmas, 

sendo de responsabilidade do Município apenas o local de instalação (poste e/ou edificação), 
o fornecimento da energia elétrica e da rede de comunicação lógica (link internet). 

3.8.5. Todos os equipamentos e materiais fornecidos deverão ter garantia de 12 (doze) meses a 
contar da data de instalação, registrada no laudo de instalação. 
 

4. QUANTIDADES E PRAZOS DAS INSTALAÇÕES AUTORIZADAS. 

4.1. Os valores máximos admitidos estão especificados na tabela abaixo e são fruto de 
levantamento prévio de preços realizados para embasar o presente processo licitatório 

4.2. Os serviços a serem executados, e que são objetos do presente sistema edital, conforme suas 
quantidades mínimas e máximas, além dos valores máximos admitidos são os seguintes: 

 

Item 
Descrição de Fornecimento de 
Infraestrutura de Captação Imagens 

Unid. Quant. 
Valor R$ 
Unitário 

Valor R$ 
Total 

1 
Instalação de infraestrutura proteção 
Mecânica e Elétrica para cada  câmera a 
ser fornecida 

UN 10 2.294,30 22.943,00 

2 
Infraestrutura de Concentrador / 
conversor com saída HDMI 

UN 1 7.037,81 7.037,81 

3 
Infraestrutura de Captura de Imagens 
(Câmeras) 

UN 10 1.767,54 17.675,40 

4 TV/Monitor para visualização imagens UN 1 2.245,00 2.245,00 

Total dos Fornecimento de infraestrutura de captação de imagens 49.901,21 

Item 
Descrição de Fornecimento de 
Serviços via plataforma WEB para 
Gestão Riscos. 

Unid. Quant. 
Valor R$ 
Mensal 
Unitário 

Valor R$   
Mensal Total 

5 
Fornecimento de Plataforma WEB e 
gestão imagens por câmera próprias 

UN 10 262,78 2.627,80 

6 
Disponibilização Imagens de Câmeras 
Terceiros 

UN  0,00 0,00 

Total dos serviços mensais de disponibilização de plataforma WEB  2.627,80 

Total Geral do Fornecimento de Infraestrutura e dos Serviços Associados 52.529,01 

 
 

4.3. O fornecimento do sistema de gestão de riscos e a implementação das câmeras já instaladas 
no município e relacionadas no edital, terá o prazo de instalação, configuração e aprovação 

dos mesmos de até 10 (dez) dias após o recebimento da Solicitação / autorização de 
fornecimento. 



 

 

4.4. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, considerando 
já instalada a infraestrutura de captura de imagens, deverá ser efetuados no prazo de até 3 
(três) dias corridos para cada solicitação, considerado o conjunto de até 10 (dez) câmeras por 

solicitação, testados, certificados e documentados, a partir da data do recebimento da Ordem 
de Serviço pela empresa vencedora; 

4.5. A integração de câmeras de munícipes que já utilizem a plataforma do fornecedor e tenham 
sua autorização expressa de uso das imagens por parte do município, devem ser feitas sem 
custo adicional ao município, e tem prazo de integração de até 5 (cinco) dias úteis, para cada 
solicitação, considerado o conjunto de até 50 (cinquenta) câmeras adicionáveis, a partir da 
data do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa vencedora 

4.5.1. Entenda-se câmeras de munícipes integradas ao sistema do fornecedor, aquelas que têm seu 
custo de armazenamento pagos pelo munícipe, ou parte interessada, diretamente com o 
fornecedor.  

4.5.2. Deverá o munícipe, por meio expresso dentro do sistema do fornecedor, a autorização para a 

utilização pelo município das imagens por ele cedidas, com a finalidade de integrar o sistema 
de gestão de riscos do município. 

4.5.3. Na solicitação deverá estar expressa de forma clara que o munícipe e/ou interessado concede 

o uso das imagens, sem custo com a finalidade de fornecer ao município melhores condições 
de fazer a gestão de riscos, abrindo mão de forma rasa e plena a quaisquer valores, a qualquer 
título no presente ou futuro pela utilização das imagens e informações captadas pelas 
respectivas câmeras. 

4.5.4. Deverá conter a autorização de conceder ao município a gestão das imagens, podendo sede-
las a quem interessar tanto a órgãos de segurança pública, como entidades governamentais, 

quando isto for do interesse destes, e mediante acordo de cooperação entre a prefeitura e o 
referido órgão, sem direito a qualquer notificação prévia, ou pagamento conforme cláusula 
3.5.3 acima. 

4.5.5. Não caberá a prefeitura qualquer responsabilidade pelo armazenamento e gestão dos 
processos relativos as imagens cedidas, tendo em vista ser esta uma responsabilidade 
assumida entre o fornecedor e o interessado, exonerando sob todas e quaisquer hipóteses o 

ente municipal de quaisquer responsabilidades em decorrência desta cessão de imagens. 

4.5.6. Havendo interrupção do fornecimento das imagens, por parte do fornecedor e / ou munícipe / 
interessado, por prazo maior que 48 (quarenta e oito) horas, poderá o município considerar 
rescindido o interesse em utilizar as imagens, sem que seja necessária qualquer comunicação 
prévia ao interessado. 

4.5.7. Poderá o município, quando de seu interesse deixar de utilizar as imagens cedidas pelo 
munícipe, sem necessidade de aviso prévio, fazendo somente o descadastramento da câmera, 
e será de responsabilidade do fornecedor a comunicação deste fato ao interessado, exonerada 

a prefeitura de qualquer responsabilidade relativo a esta comunicação e/ou a não utilização 
das imagens. 

4.5.8. O gestor do processo poderá a seu exclusivo critério, aceitar e utilizar as imagens das câmeras 
que lhe forem disponibilizadas dentro das normas acima, não sendo obrigação utilizá-las se 
por parte do município não houver interesse, independente da solicitação dos munícipes e/ou 
interessados. 

4.5.9. Poderá ainda o gestor do processo, determinar uma resolução mínima em conformidade com 

as especificadas pelas câmeras deste processo licitatório, para que sejam utilizadas, sem que 
isso implique qualquer obrigação ou custo ao município.  

4.6. Eventuais questões e demandas serão reguladas e avaliadas pelo Gestor Municipal responsável 
pelo sistema, sempre que se fizerem necessárias. 

4.7. As despesas relativas ao fornecimento de infraestrutura de captação de imagens, serão pagas 
uma única vez em até dez dias após o recebimento do laudo de entrega fornecido pela 

Contratada, contendo o de acordo do funcionário responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução dos serviços, que terá prazo máximo de 3 dias úteis, para 
proceder a confirmação do laudo, emitindo o aceito ou qualificando o motivo da recusa.   

4.8. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação para as câmeras 
do município, após expirado o período de garantia, implicará na execução da manutenção 
preventiva e corretiva das câmeras, relativas a limpeza, ajustes e mão de obra para a 
substituição de equipamentos. Os equipamentos que por ventura tenham que ser substituídos 

após expirado o período de garantia, terão seu custo de aquisição sob responsabilidade do 



 

 

Município. 
 

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS A SEREM OBSERVADO. 

5.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias 
e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 
por seus fornecedores. 

5.2. Os serviços a serem executados e os materiais e equipamentos empregados na execução 
deverão obedecer ao seguinte: 

5.2.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, instalação, 
transporte, armazenagem de produtos e manutenção; 

5.2.2. Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas constantes do presente 
documento; 

5.3. A especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo com as Normas 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial: 

5.3.1. ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
5.3.2. ABNT NBR 14306:1999 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 

internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 

5.3.3. ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers; 
5.3.4. ABNT NBR 31000:2018 – Gestão de Riscos; 

5.4. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 
complementar os temas previstos por essas quando aplicável, em especial: 

5.4.1. ANSI – American National Standards; 
5.4.2. IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

5.4.3. ISO – International Standards Organization; 
5.4.4. IEC – International Electro-Technical Commission; 
5.4.5. UL – Underwriters Laboratories; 
5.4.6. EN-54 – European Standard; 
5.4.7. Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de 

Manutenção; 

5.5. Às normas técnicas específicas, se houver; 

5.6. Às disposições legais federais, e distritais pertinentes. 
 

6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
6.1. Características 

6.1.1. Fornecimento de gestão e armazenamento de imagens até 10 (dez) equipamentos de captura 
e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos; 

6.1.2. Fornecimento de acesso e gestão de imagens de até 50 (cinquenta) equipamentos de captura 

e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos, cedidas às 
imagens e acesso a estas por terceiros munícipes e/ou interessados que estejam integrados 
no sistema da CONTRATADA; 

6.1.3. Serviços de disponibilização do sistema de gestão de imagens previsto no item 2.1 do presente 
TR. 

6.1.4. O fornecimento e a instalação da infraestrutura de captação de imagens, objetos deste Termo 

de Referência deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 

8h00 e 18h00, ou mediante solicitações advindas das rotinas técnicas estabelecidas pela 
Prefeitura Municipal de Erval Seco/RS. O(s) local(ais) de instalação serão definidos pela 
Prefeitura em locais e endereços que atendam às necessidades da política de prevenção de 
risco, no período de validade desta Ata, correndo por conta do FORNECEDOR REGISTRADO as 
despesas de embalagem, montagem, instalação, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e instalação; 

6.1.4.1. A FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Erval Seco/RS, tem a prerrogativa de alterar o 
período de execução das etapas previstas no cronograma proposto, em função das 
necessidades da mesma, estabelecendo prazos intermediários para fornecimentos e 
instalações parciais no decorrer da validade da presente ata; 

6.1.4.2. Os fornecimentos e instalações dos materiais e serviços objeto do presente Termo de 
Referência deverão ser executados no período indicado e estabelecidos nas autorizações de 
fornecimento, respetados os prazos contratuais e normas aqui estabelecidas. 

6.1.5. O fornecimento e instalação da infraestrutura de captura de imagens, ocorrerão por meio de 



 

 

agendamento prévio junto à Coordenação destes serviços junto a prefeitura municipal de Erval 
Seco/RS, via e-mail e/ou telefone.  

6.1.6. Dado importância do correto funcionamento das unidades de captura de imagens (câmeras) 

na implementação da solução de gestão comunitária de segurança e do desenvolvimento de 
ações práticas de gerência de riscos, a contratada deverá fornecer sistema de abertura de 
chamados por meio de aplicativo de celular, que será utilizado para confirmar a abertura dos 
chamados e iniciar o prazo de contagem para a resolução dos mesmos.  

6.1.6.1. O referido sistema deverá fornecer relatório completo de ocorrências e do atendimento das 
mesmas, bem com possibilitar o acesso ao mesmo por meio eletrônico. 

6.1.6.2. Todas as intervenções técnicas e de manutenção deverão ter tratamento registrado no 

sistema, que ainda deverá identificar data e hora, além de imagens do equipamento e quando 
do caso do problema. 

6.1.7. Nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas para atendimentos urgentes 
em até 08 (oito) horas úteis após a abertura de chamado; 

6.1.8. Aos sábados será considerado horário útil das 08:00 as 12:00 horas; 
6.1.9. O prazo de resolução dos chamados será de no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis a 

contar do momento da abertura do chamado; 

6.1.10. Considerando-se que é de única responsabilidade da CONTRATADA a manutenção em pleno 
funcionamento dos referidos equipamentos, em caso de defeito técnico nos mesmos, os 
eventuais chamados técnicos especiais, não poderão ser cobrados, se constatada falha técnica 
no equipamento dentro do período de garantia dos mesmos;  

6.1.11. Estão excluídas destas falhas técnicas aquelas provenientes de danos provocados por atos de 
vandalismo, sobre cargas elétricas, e/ou aqueles provenientes de tentativas de manutenção e 

ajustes, que não realizadas pelos técnicos da CONTRATADA; 
6.1.12. Cabe a CONTRATADA, a manutenção preventiva, e corretivas tais como limpeza e ajustes nas 

lentes e conexões dos cabos de alimentação/comunicação, além da manutenção das caixas de 
proteção e nos suportes de afixação dos referidos equipamentos, incluídos verificação e testes 
de comunicação e das tensões de alimentação dos equipamentos; 

6.1.13. A responsabilidade pelo fornecimento de toda a infraestrutura tanto elétrica quanto lógica para 

a instalação e operação das câmeras ficará a cargo da CONTRATANTE; 

6.1.14. A guarda e conservação dos equipamentos será responsabilidade de CONTRATANTE, bem 
como de sua exclusiva responsabilidade os danos ocasionados por vandalismo e/ou furtos; 
 

7. VISTORIA. 
7.1. Representante(s) da empresa licitante poderá(ão), facultativamente, realizar visita de 

conhecimento do objeto, afim de tomar conhecimento de todas as informações e condições 
locais exigidas para o cumprimento das obrigações previstas neste TR, o que dará à empresa 

licitante o conhecimento mínimo necessário para planejar as mesmas e apresentar proposta 
qualificada. A visita deverá ser previamente agendada, através do telefone (55)3748 1200, 
devendo ser realizada até 3 dias úteis antes da data do pregão, junto a Secretaria de 
Administração e Finanças nas dependências da CONTRATANTE, a fim de conhecer sua atual 
situação de instalação dos equipamentos. 

7.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão. 

7.3. A Vistoria tem por finalidade fazer com que as empresas licitantes conheçam as condições 
físicas dos locais onde serão realizados os serviços, possibilitando que sejam tiradas todas as 
dúvidas que possam ter em relação aos equipamentos a serem utilizados na solução de 
monitoramento e aos serviços que devem ser prestados para o integral cumprimento do objeto 

deste Termo de Referência. 
7.4. A vistoria deverá ser agendada junto ao setor de segurança da CONTRATANTE, por meio de e-

mail adm@ervalseco.rs.gov.br até 5 (cinco) dias antes da data marcada para a realização do 
Pregão e somente serão realizadas até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura 
da sessão pública. 

7.5. Eventuais dúvidas sobre o agendamento e a solicitação do mesmo por e-mail podem ser 
sanadas pelos telefones (55)3748 1200, junto a área responsável pelo presente processo 

licitatório.  



 

 

7.6. É importante que as empresas se façam representar nesta visita por profissionais qualificados 
e detentores de conhecimento técnico relacionado ao objeto deste Termo de Referência. 

7.7. Para que as empresas interessadas nesta Licitação possam participar da Vistoria será 

necessário que a mesma credencie um representante através da apresentação, no ato da 
visita, de um documento devidamente assinado indicando o nome de seu colaborador, número 
da cédula de identidade e CPF e delegação de poderes para representá-la na vistoria. A falta 
de apresentação deste documento impossibilitará que o representante e a empresa participem 
da vistoria. 

7.8. Para a realização da vistoria, o representante da licitante deverá trazer duas cópias da 
“DECLARAÇÃO DE VISTORIA”, já preenchidas com os dados da empresa e assinada pelo 

representante, sendo que uma cópia será assinada por servidor da CONTRATANTE e devolvida 
para a licitante, e a outra será juntada ao processo de contratação. 

7.9. A declaração de vistoria será feita em papel timbrado da contratante e deverá conter a seguinte 
declaração: “DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 

__________________________________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) sob o N.º __________________________, com sede na 
__________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr. (a) ____________________________________, infra-
assinado, portador (a) da Carteira de Identidade N.º _______________________, expedida 
pela _______________ e do Cadastro da Pessoa Física, CPF/MF sob o N.º ________________, 
visitou as dependências da Prefeitura Municipal de Erval Seco/RS, tomando conhecimento dos 
ambientes onde será instalada a solução objeto do Pregão Nº _______/________ e dos 
elementos (civil, elétrico, eletrônico e de informática) e quantitativos que possam ter influência 

no desenvolvimento dos projetos e impacto em custos e prazos de entrega da solução a ser 
fornecida. ” 

7.10. A não utilização da faculdade de fazer a vistoria, implicará por parte da licitante em 
responsabilizar-se pelo completo atendimento de todas as exigências técnicas que se façam 
necessárias para a implementação dos serviços conforme as normas e procedimentos definidos 
neste edital, seus anexos e normas técnicas aplicáveis, além de obrigar a licitante a comunicar 

até a data definida no item 7.4 pelo e-mail ali informado de sua decisão de não utilizar desta 

faculdade, sob pena de desqualificação. 
7.11. Todas as despesas relacionadas à vistoria serão por conta da empresa licitante. 

 
8. TREINAMENTO. 

8.1. Quando da efetivação da adjudicação e implementação do contrato deverão ser cumpridas as 
seguintes exigências técnicas: 

8.1.1. A CONTRATADA deverá se comprometer a repassar a CONTRATANTE todo o conhecimento e 

técnicas utilizados na execução dos serviços, incluindo as características individuais de 
instalação e configuração, em conformidade com o parágrafo único do art. 111 da Lei nº 
8.666/93, adotando uma estratégia de criação de multiplicadores de conhecimento para que 
futuramente o CONTRATANTE possa realizar os treinamentos internamente, sem a 
necessidade de contratação externa. 

8.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar todos os materiais didáticos em português para instrução 

dos treinamentos para transferência de conhecimento, podendo essa transferência ocorrer em 

ambientes de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicionais a CONTRATANTE, ou 
internamente no ambiente da CONTRATANTE se essa assim o desejar. 

8.1.3. A CONTRATADA deverá ministrar a capacitação técnica dentro do período destinado à 
implantação da solução, com tempo carga mínima de 4 (quatro) horas, e que abrangerá até 2 
turmas, totalizando 2 módulos de 4 (quatro) horas cada, sendo as restantes 2 (duas) horas 
de treinamento previstas no edital reservadas para reciclagem, ou reforço conforme 

necessidade da CONTRATANTE. 
8.1.4. A CONTRATADA deverá capacitar grupo de até 3 (três) pessoas, com curso de até 4 (quatro) 

horas, afim de possibilitar a internalização do conhecimento nas ferramentas e operação 
técnica da solução para equipe de replicadores. 

8.1.5. A CONTRATADA deverá repassar os conhecimentos relacionados à operação e gerenciamento 
do sistema, e depois proceder o processo de operação assistida, que constitui se de um período 
de 20 (vinte) horas em que colocará à disposição da Contratante, profissional para acompanhar 

o início das operações, tirando dúvidas e ajudando no processo de cadastramento e definição 



 

 

dos perfis de usuários. 
8.1.6. Este período será dividido em módulos de 4 (quatro) horas e poderá ser utilizado pela 

CONTRATANTE da forma que melhor lhe aprouver, para implementar a operação e utilização 

dos sistemas, desde que respeitado o horário comercial.  
 

9. DO APLICATIVO DE REDE SOCIAL 
9.1. A plataforma de gestão e monitoramento deverá fornecer também aplicativo de rede social, 

onde deverão ser integradas as câmeras dentro do aplicativo. 
9.2. Este aplicativo deverá permitir criar grupos distintos de usuários e fornecer a cada grupo 

acessos distintos de câmeras. 

9.3. Deverá ter a plataforma fornecer acesso a rede social, de forma exclusiva via smartphones 
tanto com tecnologia Android como IOS. 

9.4. Deverá permitir ainda a disponibilização de questionários e enquetes dentro da rede social, 
para fazer o levantamento de riscos ambientais. 

9.5. Dentro do aplicativo de rede social, deverá fornecer um botão de emergência que forneça a 
localização do participante, para informar situações em que haja algum risco para a segurança 
e saúde do mesmo. 

9.6. A rede social deverá ainda fornecer georreferenciamento, através de mapa para o usuário. 
9.7. Deverá ser integrado com a plataforma de vídeo monitoramento e ser fornecido pelo mesmo 

fabricante , para garantir total integração e funcionalidade. 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
10.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado inclusive 

materiais, transporte, mão de obra, impostos, contribuições previdenciárias e fiscais, encargos 
trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento do objeto. 

10.2. Manter-se durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em 
conformidade com o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.1. Efetuar o pagamento dos serviços de disponibilização de plataforma WEB de gestão de riscos 
e monitoramento de câmeras, de forma mensal, e o pagamento dos serviços de fornecimento 
de infraestrutura, em parcela única conforme Autorização de Fornecimento, vinculada a 
apresentação pela Contratada da respectiva nota fiscal/fatura. A apresentação desta deverá 
discriminar o objeto, e será devidamente atestada pelo Setor Responsável. 

11.2. Comunicar a Contratada qualquer insatisfação quanto aos serviços de fornecimento de 
infraestrutura, bem como as ocorrências e irregularidades na prestação de serviços de acesso 

a plataforma WEB e demais serviços ofertados. 
11.3. Atestar a execução do objeto do Edital e seus anexos por meio do órgão gerenciador. 

 

ERVAL SECO-RS, 02 DE MAIO DE 2019. 

 

 
LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal  
 

 

  



 

 

 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº /2019 

 

Termo de CONTRATO que celebram o Municício de Erval Seco e a EMPRESA vencedora do 

Processo Licitatório de nº 56/2019, Pregão Presencial nº 29/2019 cujo objeto é a aquisição de 

Infraestrutura de monitoraamento de imagens, contratação de serviços baseados em 

plataforma WEB para gestão de risco, com aplicativo de rede social e monitoramento de 

imagens. 

 

1. DAS PARTES: 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ERVAL SECO - RS, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXX, com sede administrativa na Rua XXXXXXXXXXXXXX, 

nº XXXX, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx/xx, portadora da carteira de identidade nº 

xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada em xxxxxxxxxxxxxxx, Município de ERVAL SECO-RS. 
 

CONTRATADA: _________________, pessoa jurídica de direito privado,  CNPJ n° 

_____________, estabelecida na ____________________________, nº ____,  na cidade 

de ________________, CEP: ___________,  neste  ato  representado  por  seu  sócio-

proprietário, Sr. ____________________, (nacionalidade), (Estado civil), (profisão) , inscrito 

o CPF n° _____________, portador da Carteira de Identidade n°__________ , residente e 

domiciliado na ___________________, na cidade de _____________, CEP:_______. 

 

2.  DO OBJETO: 

2.1. Constitui objeto do presente Termo a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento 

de equipamentos e serviços, compreendendo: Fornecimento de infraestrutura de captação de 

imagens, incluídos sistemas de proteção física, elétrica, de comunicação e câmeras, bem como 

serviços de disponibilização de plataforma WEB para monitoramento, armazenamento de 

imagens e gestão de riscos, instalação, implantação e treinamento; suporte técnico quando 

solicitado; manutenção legal e corretiva dos sistemas implantados, conforme as condições 

estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital 29/2019. 

2.2. A plataforma WEB, deverá garantir a integridade dos dados, bem como a disponibilidade de 

acesso ao mesmo 24x7 com eficiência superior a 99,95% do tempo. 

2.3. Deverão os equipamentos fornecidos atender a todas as exigências e especificações técnicas 

apresentadas no Edital do Pregão Presencial 29/2019, em especial as especificadas no Anexo 

I - Termo de Referência. 

2.4. Da mesma forma os serviços e a plataforma WEB , bem como os acessos a rede social e demais 

facilidades estão vinculadas ao Anexo I – Termo de Referência e deverão atender todas as 

exigências e especificações ali contidas. 

2.5. Integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais, a 

proposta de preço da CONTRATADA e o Pregão Presencial nº 000/2019 e seus Anexos. 

2.6. O fornecimento de infraestrutura de captação de imagens , bem como os serviços de 

disponibilização de solução WEB para gestão de riscos serão feitos mediante os valores 

especificados na cláusula décima. 

2.7. A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico em tempo integral durante a fase de 

implantação do objeto, na sede do Município: 

2.7.1. A CONTRATADA deverá responder as consultas feitas pelo meio que melhor convier ao 

CONTRATANTE, quer seja in loco, telefone, internet, entre outros, sem quaisquer ônus 

adicionais a CONTRATANTE; 

2.7.2. O horário estabelecido para esse atendimento é das 08:00 às 17:30 horas, com intervalo para 

almoço das 12:00 às 13:30 horas, de segunda a sextas-feiras, exceção feita para feriados ou 

dias que por qualquer motivo não haja expediente no CONTRATANTE; 



 

 

2.7.3. Os atendimentos fora do horário especificado no item anterior serão feitos mediante solicitação 

prévia do CONTRATANTE. 

 

3.  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A disponibilização da plataforma WEB, bem como os recursos a ela associados, deverá ser 

finalizada dentro de um prazo máximo de 5 (cinco) dias, onde deverá ser feito o treinamento 

inicial, as configurações iniciais de usuários e administradores, bem como realizado a operação 

assistida, para a plena operacionalização dos sistemas. 

3.2. Deverá ser dado treinamento de gestão tanto dos sistemas de monitoramento, como da 

administração e uso da rede social, além da gestão dos grupos e acesso às câmeras. 

3.3. Parágrafo primeiro - O recebimento dos serviços de implantação da plataforma WEB e da rede 

social dar-se-á mediante aceite formal pelo servidor designado gestor do contrato, devendo 

ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo Secretário ou chefe de 

setor onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão ser formais e instrumentalizados 

em observância às exigências técnicas do edital. 

3.4. Parágrafo segundo - Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o 

andamento dos trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, 

cronogramas ou atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e 

documentados entre as partes.  

3.5. Parágrafo terceiro - A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas 

e/ou adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da prefeitura municipal, 

quando estas estiverem sob sua responsabilidade. 

3.6. Parágrafo quarto - A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto 

sobre os dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras 

informações a que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades 

previstas no contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, 

inclusive após o término do contrato. 

3.7. Parágrafo quinto - O município reserva-se o direito de contratar em parte o objeto licitado 

conforme as suas prioridades, ficando a licitante vencedora obrigada a efetuar a implantação, 

instalação, conforme a necessidade e autorização do Município, sem nenhum custo adicional 

fora do constante em sua proposta financeira. 

 

4. DA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÕES 

4.1. Da manutenção dos equipamentos de captura de imagem e demais infraestrutura fornecida, 

será responsabilidade a manutenção preventiva e corretiva no prazo de garantia dos 

equipamentos, que será de 12 (doze) meses, sendo que neste incluem se as obrigações 

elencadas no Termo de Referência. - Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 29/2019, devendo: 

4.2. Corrigir eventuais falhas de instalação, e problemas nos equipamentos fornecidos, quer por 

problemas de fabricação e/ou os originários por erros e defeitos de instalação dos mesmos; 

4.3. Após o período inicial , sendo prorrogado o contrato, caberá a Contratada, a manutenção 

preventiva, relativa a limpeza de lentes, medição e aferição dos parâmetros elétricos, a 

eventual substituição de baterias, que terão seu custo de aquisição pago pela Contratante, 

ficando a responsabilidade de substituição por conta da Contratada.  

4.4. Da manutenção preventiva, a mesma deverá ocorrer com uma frequência mínima a cada 60 

(sessenta) dias, e deverá ser emitido um laudo com a medição de carga da bateria, e os demais 

procedimentos realizados, que será entregue juntamente com a NF de serviços mensais. 

4.5. A manutenção do fornecimento de energia elétrica e do link de comunicação caberá 

exclusivamente a Contratante, bem como os custos relativos a esta manutenção. 

4.6. Qualquer manutenção que necessitar a substituição de peças ou equipamentos fora de 

garantia, deverá ser previamente autorizada pela Contratante, sob pena de não ser ressarcida 

a Contratada, se efetuar a substituição sem a devida autorização. 

4.7. A prestação de serviços, relativos a disponibilização da plataforma WEB e sistema de 

armazenamento, rede social e gestão de imagens, implica na manutenção dos sistemas em 



 

 

estado de operabilidade. 

4.8. Por se tratar de uma versão on-line deverão as atualizações e/ou implementação de 

ferramentas disponibilizadas pela fabricante da solução, ser agregadas sem custo a  

CONTRATANTE. 

 

5. DOS PRAZOS 

5.1. O Setor de Contratos convocará regularmente a CONTRATADA para assinar o termo de 

Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas na Cláusula Sétima. 

5.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 

quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

5.3. O presente Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 

8.666/93. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os 

pedidos de contratação durante o período de duração do Contrato, independentemente das 

quantidades de fornecimento de infraestrutura do pedido e valor, respeitadas a quantidade 

máxima prevista no edital, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pela 

Ordem de Fornecimento. 

6.2. Manter, durante a vigência do contrato, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas 

e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da 

aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 

de preços em função da prorrogação do contrato e do reequilíbrio financeiro, conforme previsto 

na Lei 8.666/93, com os preços inicialmente contratados, garantida a compensação dos valores 

dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do 

equilíbrio originalmente estipulado, e/ou de aplicação da correção monetária; 

6.5. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de 

revisão; 

6.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a finalização do pacto contratual. 

6.7. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula nona 

deste instrumento. 

6.8. Instalar e treinar os usuários da CONTRATANTE na operacionalização dos sistemas, objeto 

deste contrato no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ordem de serviço, que servirá 

como autorização para execução dos serviços nele dispostos. 

6.9. Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao usuário 

que tenha recebido o devido treinamento. 

6.10. Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, 

prestando-lhe as informações necessárias. 

6.11. Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias na Plataforma, 

causadas por problemas originados dos códigos-fonte dos seus programas. 

6.12. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas da CONTRATANTE, 

guardando total sigilo perante terceiros. 

6.13. Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e 

anuência da Contratante, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa. 



 

 

6.14. Efetuar alterações na plataforma WEB em função de mudanças legais nos casos da moeda, 

alteração de legislação municipal, estadual e federal, desde que tais mudanças não influam na 

estrutura básica dos sistema. 

6.15. A irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância 

dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais aplicáveis, inclusive quanto a 

recursos. 

6.16. Respoder por todas as despesas e providências necessárias à realização do objeto, bem como 

de estada, alimentação, transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e 

fiscais, decorrentes da execução do objeto do presente e quaisquer despesas acessórias e 

necessárias não especificadas nesse edital. 

6.17. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Edital e seus 

Anexos. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste Edital. 

6.18. Executar os serviços atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e 

garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a 

segurança e o interesse do CONTRATANTE. 

6.19. Propiciar o acesso da fiscalização do CONTRATANTE aos dados da Plataforma, relativos ao 

Município, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. A atuação da 

Fiscalização do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva 

responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos sistema. 

6.20. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os serviços não aprovados pela fiscalização do 

CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações constantes do Edital e seus 

Anexos. 

 

7. CABERÁ A CONTRATANTE 

7.1. Efetuar o pagamento pelo fornecimento de infraestrutura de captação de imagens e dos 

serviços de disponibilização de plataforma WEB para gestão de monitoramento, 

armazenamento de imagens e rede social. objeto do presente Contrato, na forma e no prazo 

convencionados. 

7.2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação 

e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

7.3. Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 

desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as 

partes. 

7.4. Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e eventuais 

alterações de customização exclusiva na Plataforma WEB e/ou rede social, por ela devidamente 

solicitadas. 

7.5. Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas e 

ferramentas tecnológicas disponibilizadas, incluindo: 

7.5.1. Assegurar a configuração adequada dos acessos pelo usuário administrador da plataforma e 

rede social 

7.5.2. Fornecer a energia elétrica e rede de comunicação de dados para os equipamentos de captura 

de imagens. 

7.5.3. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE 

quando da visita técnica dos mesmos. 

7.6. Conferir os resultados obtidos na utilização da plataforma e da rede social, fiscalizando a 

utilização dos mesmos e dos acessos concedidos. 

7.7. Usar a plataforma e os seus recursos exclusivamente nas unidades gestoras, vedada a sua 

cessão a terceiros a qualquer título. 

7.8. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 

função da prestação dos serviços. 

 

8.  DA VIGÊNCIA: 



 

 

8.1. O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da Data da assinatura do contrato, 

podendo ser renovado por um período de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme Lei de 

Licitações, se assim desejar a Administração Municipal e desde que não ultrapasse o valor 

previsto para este tipo de Modalidade de Licitação. 

8.2. A contratação somente será considerada concluída após verificação se na prática, a Plataforma 

e seus sistemas atendem completamente todos os itens e condições do Edital e do Contrato, 

compreendendo a entrega completa e definitiva de uso da Plataforma e seus sistemas, com 

instalações e ativações da infraestrutura de monitoramento de imagens, comprovação do seu 

perfeito funcionamento e verificação se as características especificas correspondem aquelas 

discriminadas no Anexo I e atendam as necessidades do Município contratante. 

 

9.  DO PREÇO E REAJUSTES: 

9.1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

9.2. Pelo fornecimento de infraestrutura de visualização de imagens, serão pagos conforme a 

quantidade fornecida mediante a Autorização de Fornecimento, assim também como a 

prestação mensal de serviços de disponibilização da plataforma Web e gestão de 

monitoramento de imagens por câmeras próprias e de terceiros, objeto deste contrato, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo especificados: 

Item 
Descrição de Fornecimento de 
Infraestrutura de Captação Imagens 

Unid. Quant. 
Valor R$ 
Unitário 

Valor R$ 
Total 

1 
Instalação de infraestrutura proteção 
Mecânica e Elétrica para cada  câmera a 
ser fornecida 

UN 10 0,00 0,00 

2 
Infraestrutura de Concentrador / 
conversor com saída HDMI 

UN 1 0,00 0,00 

3 
Infraestrutura de Captura de Imagens 
(Câmeras) 

UN 10 0,00 0,00 

4 TV/Monitor para visualização imagens UN 1 0,00 0,00 

Total dos Fornecimento de infraestrutura de captação de imagens 0,00 

Item 
Descrição de Fornecimento de 
Serviços via plataforma WEB para 
Gestão Riscos. 

Unid. Quant. 
Valor R$ 
Mensal 
Unitário 

Valor R$   
Mensal Total 

5 
Fornecimento de Plataforma WEB e 
gestão imagens por câmera próprias 

UN 10 0,00 0,00 

6 
Disponibilização Imagens de Câmeras 
Terceiros 

UN  0,00 0,00 

Total dos serviços mensais de disponibilização de plataforma WEB  0,00 

Total Geral do Fornecimento de Infraestrutura e dos Serviços Associados 0,00 

9.3. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e demais 

encargos fiscais e trabalhistas. 

9.4. Os valores ofertados para o fornecimento de plataforma WEB para monitoramento e gestão de 

riscos, incluída a rede social somente serão reajustados após o primeiro ano contratual, com 

base no índice IGP-M apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice 

legalmente permitido à época. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, TREINAMENTO  E OUTRAS 

10.1. O fornecimento da infraestrutura e câmeras de monitoramento, será realizado de 

maneira parcelada após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de 

Serviço e deverá ser realizado dentro dos prazos estipulados neste edital e seus 

anexos.  

10.2. A disponibilização da plataforme WEB de gestão de riscos e rede social, será 



 

 

implementada nas dependências a serem definidas na Autorização de Faturamento / 

Ordem de Serviços, conforme necessidade da Administração Municipal; 

10.3. O prazo para início da instalação da plataforma WEB de gestão de risco e rede social, 

será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização 

de Fornecimento, devendo a CONTRATADA disponibilizar para a implantação da 

mesma, na sede do município, equipe apta, para a boa execução dos serviços, no 

prazo estabelecido; 

10.4. O prazo máximo para conclusão da implantação da Plataforma WEB e suas 

facilidades, e dar início ao treinamento dos módulos dos sistema é de 02 (dois) dias 

úteis; 

10.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar em sua sede, suporte aos usuários, com recursos 

de atendimento pelos meios de telefone, e-mail, MSN e chat ou ferramentas de 

suporte remoto ou outro solicitado pelo Município; 

10.6. A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 

informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da 

execução dos serviços; 

10.7. A CONTRATADA deverá manter a evolução técnica e tecnológica da plataforma e 

também a certeza da qualidade e responsabilidade do produto em uso; 

 

11. DO PAGAMENTO: 

11.1. O valor a ser pago para cada de aquisição de infraestrutura de captação de imagens, inclusos 

equipamentos e serviços de instalação destes, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários 

é o estipulado na cláusula décima  

11.2. O pagamento relativo à os serviços de fornecimento e instalação aquisição de infraestrutura 

de captação de imagens, será efetuado em 04 parcelas até 10 (dez) dias após a aprovação da 

execução dos itens autorizados na Ordem de Fornecimento, que deverá ocorrer em no máximo 

3 (três) dias úteis após a entrega da documentação comprobatória por parte da CONTRATADA. 

11.3. A documentação comprobatória de entrega por parte da CONTRATADA, será composta de 

termo declaratório emitido pela mesma, atestando a execução dos serviços, juntamente com 

a cópia da nota fiscal de fornecimento dos equipamentos e pelo menos uma foto da instalação 

realizada. 

11.4. O valor a ser pago a título de prestação de serviço mensal relativo ao item 5 da tabela de 

preços da cláusula décima, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é o  valor unitário 

do item, multiplicado pelo número de câmeras geridas na plataforma, considerado o último dia 

do mês. 

11.5. O pagamento das mensalidades relativas aos serviços será realizado até no décimo dia do mês 

subsequente a prestação dos serviços, mediante o envio por e-mail da Nota Fiscal Eletrônica, 

relativo aos serviços prestados, até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação de 

serviços. 

11.6. O atraso no envio da Nota Fiscal de serviços por parte da CONTRATADA, implicará na ampliação 

do prazo de pagamento em tantos dias corridos, quantos forem os dias úteis de atraso do 

recebimento da respectiva Nota Fiscal. 

11.7. Os pagamentos serão efetuados através de TED, transferência bancária ou boleto bancário em 

conta corrente em nome do Contratado. 

11.8. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os dados dos produtos/serviços 

discriminado. 

11.9. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 

ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão 

ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento.pagamento da locação da Cessão de 

Licença de Uso de Softwares com Manutenção Mensal será efetuado até o dia 10 de cada mês, 

mediante a expedição da Nota Fiscal, correspondente aos serviços executados; 



 

 

11.10. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma 

será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao 

CONTRATANTE; 

11.11. Os pagamentos efetuados com atraso somente serão corrigidos monetariamente, tendo como 

base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, medido pelo IBGE, calculadas 

sobre o total do débito em atraso, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento; 

11.12. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de 

obrigações assumidas, em virtude de penalidades ou inadimplência contratual; 

11.13. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Licitante, obrigatoriamente com o número 

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros 

CNPJs; 

11.14. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria; 

 

12. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

12.1. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 

suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual; 

12.2. O Contrato após transcorrido o prazo de 12 (dose) meses, será concedido reajuste automático 

ao preço proposto, com base na variação do IPCA. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

13.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. A empresa licitante estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

14.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

14.1.2. Aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos seguintes 

casos: 

14.1.2.1. quando o produto não for entregue de acordo com as especificações da proposta apresentada; 

14.1.2.2. quando se negar a corrigir deficiências do produto, solicitadas pelo Município; 

14.1.2.3. pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado; 

14.1.2.4. pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

14.1.3. Aplicação de multa correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, 

limitada ao máximo de 10% (dez por cento), por dia útil de atraso na solução de um problema; 

14.1.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da 

falta cometida; 

14.1.4.1. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada 

a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá, ainda, 

a suspensão, quando o licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado 

transtornos no desenvolvimento dos serviços. 

14.1.5. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta 

grave; 

14.1.5.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14.1.6. Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do Município a 

definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta cometida” e “falta 



 

 

grave”, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da Lei nº 8.666/93; 

14.1.7. No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida sanção 

administrativa, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, 

para recolher a importância à Secretaria da Fazenda; 

14.1.8. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

14.1.9. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por parte do 

Município na observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das 

obrigações assumidas pela adjudicatária, ou ainda, no caso de força maior devidamente 

comprovado; 

14.1.10. Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em lei. 

 

15. DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 

15.1. Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o valor dos 

serviços que prestar até a data da ordem de paralisação dos serviços, excluído o montante das 

multas a pagar; 

 

15.2. Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão; 

15.3. Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 

CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

15.3.1. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

15.3.2. Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas; 

15.4. Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão; 

15.5. Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei de 

licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 

 

16. DOS RECURSOS: 

16.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17. DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

17.1. O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 

xxx/2019, de xx/xx/xxxx. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

18.1. Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao 

presente contrato, as normas estabelecidas no Processo Licitatório nº 000/2019, Pregão 

Presencial nº 000/2019, além da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações. 

 

19. DO FORO: 

19.1. As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de ERVAL SECO, para dirimir 

quaisquer litígios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por se acharem plenamente justos e contratados, firmam o presente em quatro (4) 

vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 
 

ERVAL SECO,_____de ____________de 2019 

 
Prefeito Municipal Sócio-Proprietário 
CONTRATANTE CONTRATADA 



 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

Processo Administrativo nº 56/2019 

 

À 

Prefeitura Municipal de ERVAL SECO – RS A/C: Setor de Licitações 

Prezado Senhor presidente da comissão 

 
A  (nome da empresa) _______, CNPJ nº ___________,  com sede à 

_________________, neste ato representada pelo(o) Sr(a). 

_______________(qualificação completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado 

civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 

constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacional idade, estado 

civil, profissão e endereço) , a quem confere(m) amplos poderes para junto ao 

Município de ERVAL SECO-RS para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais) praticar os atos necessários para representar o outorgante na licitação na 

modalidade de pregão presencial nº xxx/xxxx, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo- lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar , transigir , desistir , firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de 

iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

_______________________________ 

 (local e data) 
 

_______________________________ 

(nome legível, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 

 

  



 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

Processo Administrativo nº 56/2019 

 
À 

Prefeitura Municipal de ERVAL SECO – RS A/C: Setor de Licitações 

Prezado Senhor presidente da comissão 

 
A  (nome da empresa)________________, CNPJ nº __________,  com sede à___, 

neste  ato  representada  pelo  (o) Sr(a). _____________ (qualificação completa - 

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA, sob as 

penas da lei que cumpre os requisitos habilitatórios exigidos no Edital de Pregão 

Presencial de nº xxx/2019. 

 

_______________________________ 

 (local e data) 
 

_______________________________ 

(nome legível, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 

 

  



 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

Processo Administrativo nº 56/2019 

 
À 

Prefeitura Municipal de ERVAL SECO – RS A/C: Setor de Licitações 

Prezado Senhor presidente da comissão 

 
A  (nome da empresa)____________, CNPJ nº _________,  com sede à 

______________, neste ato representada pelo (o) Sr.(a) 

____________(qualificação completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado civil, 

profissão e endereço) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(constar a ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz, se for o caso). 
 

_______________________________ 

 (local e data) 
 

_______________________________ 

(nome legível, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 

 

 

  



 

 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

Processo Administrativo nº 56/2019 

 

À 

Prefeitura Municipal de ERVAL SECO – RS A/C: Setor de Licitações 

Prezado Senhor presidente da comissão 

 
A  (nome da empresa)____________, CNPJ nº _________,  com sede à 

______________,  neste ato representada pelo(o) Sr.(a)   (qualificação 

completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado civil, profissão e endereço), 

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro 

teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 

recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 

das obrigações desta licitação. 

 

_______________________________ 

 (local e data) 
 

_______________________________ 

(nome legível, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 

 

 

  



 

 

ANEXO VII 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 

Processo Administrativo nº 56/2019 

À 

Prefeitura Municipal de ERVAL SECO – RS A/C: Setor de Licitações 

Prezado Senhor presidente da comissão 

A  (nome da empresa)____________, CNPJ nº _________,  com sede à 

______________,  neste ato representada pelo(o) Sr.(a)   (qualificação 

completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado civil, profissão e endereço), propõe 

a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a 

presente proposta comercial, nas seguintes condições: 

Item 
Descrição de Fornecimento de 
Infraestrutura de Captação Imagens 

Unid. Quant. 
Valor R$ 
Unitário 

Valor R$ 
Total 

1 
Instalação de infraestrutura proteção 
Mecânica e Elétrica para cada  câmera a 
ser fornecida 

UN 10 0,00 0,00 

2 
Infraestrutura de Concentrador / 
conversor com saída HDMI 

UN 1 0,00 0,00 

3 
Infraestrutura de Captura de Imagens 
(Câmeras) 

UN 10 0,00 0,00 

4 TV/Monitor para visualização imagens UN 1 0,00 0,00 

Total dos Fornecimento de infraestrutura de captação de imagens 0,00 

Item 
Descrição de Fornecimento de 
Serviços via plataforma WEB para 
Gestão Riscos. 

Unid. Quant. 
Valor R$ 
Mensal 
Unitário 

Valor R$   
Mensal Total 

5 
Fornecimento de Plataforma WEB e 
gestão imagens por câmera próprias 

UN 10 0,00 0,00 

6 
Disponibilização Imagens de Câmeras 
Terceiros 

UN  0,00 0,00 

Total dos serviços mensais de disponibilização de plataforma WEB  0,00 

Total Geral do Fornecimento de Infraestrutura e dos Serviços Associados 0,00 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA É DE: : _________(Valor por extenso) 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar de sua emissão. 

_______________________________ 

 (local e data) 
 

_______________________________ 

(nome legível, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 

 

  



 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SOLUÇÃO 

APRESENTADA ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2019 

Processo Administrativo nº 000/2019 

 

 
ATESTAMOS, para os devidos fins e sob as penas da Lei, em especial, para atender 

o Edital de Pregão Presencial nº 000/2019, que tem por objeto a aquisição de 

infraestrutura de monitoramento de imagens, aquisição de alguns insumos de 

informática, e a contratação de serviços para disponibilização de plataforma 

tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, 

compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos 

sistemas de monitoramento de imagensa para a Prefeitura Municipal de Erval Seco, 

que a Empresa ................................., inscrita no CNPJ nº............................., 

com sede a....................................................., na cidade de 

................................., efetuou na data de ..... de ................ de 2019, a 

Demonstração da Plataforma de gestão de riscos, com rede social integrada, captura, 

gravação, monitoramento e gestão de imagens, relacionados no presente processo 

licitatório e seus anexos, que a solução apresentada atendem a todas as 

características exigidas no supra relacionado Edital. 

 

Erval Seco/RS, aos ... de ............ de 2019. 

 

 

________________________  

Nome Servidor Autorizado 

Matrícula  

Prefeitura Municipal de Erval Seco/RS 


