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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

 

Município de Taquaruçu do Sul-RS 

Edital de Pregão Presencial Nº 021/2018 

Tipo de julgamento: menor preço global 

Processo Administrativo Licitatório: 050/2018 

 

Edital de Pregão Presencial para a contratação 

de empresa especializada com sistemas de 

monitoramento de imagens, de acordo com as 

descrições constantes no objeto e Termo 

Referencial desse Edital. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL, Valmir Luiz Menegat, no uso de 

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 25 

de outubro de 2018, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, 

localizada na Rua do Comércio, nº1.424, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria nº 007/2018, de 03.01.2018, com a finalidade de contratação do objeto descrito no 

item "1" deste edital, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do 

dia 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006 do dia 14.12.2006, Lei Federal nº 8.666/1993, do 

dia 21.06.1993, Decreto Municipal nº 036/2007 do dia 15.05.2007, Decreto Municipal nº 

034/2008 do dia 07.04.2008 e respectivas alterações posteriores, com a finalidade de receber os 

envelopes contendo as proposta de preços e envelopes contendo a documentação de habilitação, 

credenciamento e sequentemente abertura das propostas com início da disputa de lances. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

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, com capacidade mínima para 10 (dez) câmeras e máxima 

para um número de até 20 (vinte) câmeras, plataforma de comunicação digital e rede social 

privada.  

1.2- Os equipamentos de captura de imagens de propriedade do município, inclusos 

no monitoramento de imagens e que já se encontram instaladas no âmbito do perímetro urbano do 

município em prédios e logradouros públicos, são de acordo com o constante no quadro abaixo: 

Local/Prédio Endereço/Cobertura 
Tipo do 

Equipamento 
Quant. 

Prédio Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente 

Padre Afonso Correa nº 08 

Monsenhor Vítor Battistella, 
Câmera 

01 

01 

Prédio do Centro Administrativo 
Rua do Comércio, 1424 

Rua Catarina Zanchet 
Câmera 

01 

01 
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Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Afonso Balestrin 

Rua Padre Afonso Correa, 450 

Rua Rio de Janeiro 
Câmera 01 

Escola Municipal de Educação 

Infantil Pedacinho do Céu 
Rua Ceará, 75 Câmera 01 

Escola Estadual de Educação 

Básica José Zanatta 
Rua Mato Grosso, 111 Câmera 01 

Trevo de acesso à cidade de 

Taquaruçu do Sul, sentido 

Frederico Westphalen 

Rua do Comércio 

 
Câmera 01 

Trevo de acesso à cidade de 

Taquaruçu do Sul, sentido Vista 

Alegre 

Rua do Comércio Câmera 01 

Entrada secundaria pela RST 472, 

sentido Vista Alegre.  
Rua Catarina Zanchet Câmara 01 

Total   10 

1.3. O detalhamento das especificações e requerimentos destes serviços, será 

conforme o especificado neste edital e seus Anexos, aos quais se obrigam os participantes, no 

cumprimento integral de suas exigências. 

1.4. Fazem parte integrante deste edital, os anexos conforme abaixo especificados:  

ANEXO I Declaração de que não emprega menores de 18 anos 

ANEXO II Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

ANEXO III 
Declaração de cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei 

Federal 8.666/1993. 

ANEXO IV Declaração da licitante de que não foi declarada INIDÔNEA 

ANEXO V Termo de Referência 

ANEXO VI Modelo de Contrato 

ANEXO VII Modelo de Proposta Comercial 

2. DA PARTICIPAÇÃO E DOS ENVELOPES 

2.1. A participação no processo licitatório pressupõe a concordância e 

obrigatoriedade de todos os participantes, no cumprimento das exigências editalícias quer do 

presente edital, seu termo de referência e demais anexos, e obrigatórias no âmbito do presente 

certame. Tendo seu cumprimento vinculado como exigência habilitatória. 

2.2. Para participação no certame, a licitante, deverá apresentar a proposta de 

preços e documentos de habilitação em 2 (dois) envelopes distintos, lacrados, identificados, 
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respectivamente, como de envelope n° 01 e envelope n° 02, até as 9:00 horas do dia da licitação, e 

com a seguinte inscrição: 

  

AO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, no 

dia, até a hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, diretamente, por meio de seu 

representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que, devidamente 

identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 

interesse da representada. 

3.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 

3.3. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.4 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

3.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

3.4.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

3.4.1.1. Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

3.4.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

3.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 

3.4.1.4. Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

3.4.1.5. Registro comercial, se empresa individual. 

3.4.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 
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3.4.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no artigo 654, § 1º, do 

Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para 

a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances 

em licitação pública; ou 

3.4.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelo representante legal da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

Observação: Em ambos os casos (3.4.1 e 3.4.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os 

benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados neste 

edital, deverá apresentar comprovante de sua situação, através de documento de 

enquadramento como ME ou EPP, fornecido pela Junta Comercial da sede da licitante, 

expedido no máximo 90 dias anteriores a data de julgamento das propostas. As sociedades 

simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar declaração 

de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devidamente 

averbada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando seu enquadramento nas 

hipóteses da Lei Complementar nº 123/2006. A declaração deverá ser apresentada, fora dos 

envelopes, no momento do credenciamento. 

3.7. A cooperativa que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de R$ 3.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no artigo 34, 

da Lei 11.488/2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração firmada por contador, de que se enquadra no limite de receita 

referida acima. 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

a. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste Edital e 

seus anexos, e estejam devidamente credenciadas, atendidas as demais exigências deste Edital e 

seus anexos. 

b. Não poderá participar desta licitação:  

c. Empresa apenada com a suspensão do direito de licitar com a Administração; 

d. Empresa apenada com o impedimento de contratar com a Administração; 

e. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

f. Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob regime 

de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
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g. Sociedade cooperativa de mão-de-obra, constituída nos termos da Lei nº 5.764, 

de 16/12/1971;  

h. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar 

(cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive) de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto 

no Órgão ou Entidade da Administração Pública em que este exerça cargo em comissão ou função 

de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; contratos pertinentes a obras, serviços 

e à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos equivalentes.  

i. Aquelas que não estejam em conformidade com a Lei Estadual referente à 

prestação de serviços geridos pela GSVG. 

5. DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

a. No dia, hora e local mencionados no item 1 deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, 

apresentará aos presentes os envelopes recebidos de cada um dos participantes. 

b. Inicialmente será realizado o credenciamento dos licitantes e verificada a correta 

apresentação dos documentos exigidos, para consignar em ata a identificação dos representantes 

presentes. 

c. Após a conferencia da documentação, e constatada o pleno cumprimento das 

exigências editalícias serão declaradas qualificadas as participantes assim identificadas. 

d. Dar-se-á prosseguimento ao processo com a abertura dos envelopes de proposta de 

preços das empresas habilitadas na etapa anterior, e far-se-á a verificação da documentação 

exigida conforme edital. 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

a. A proposta de preços deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em português de forma clara, 

sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

b. Razão social da empresa;  

c. Descrição do objeto, obedecendo às características mínimas exigidas no edital e 

seus anexos.  

d. A proposta deverá conter preço mensal total para a prestação dos serviços, objeto 

desta licitação, obedecendo o preço máximo estabelecido pela administração, indicado em moeda 

corrente nacional;  
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e. No preço contado deverá estar computado todas as despesas para a execução dos 

serviços, considerando, também, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitação, 

incluindo mão de obra, fretes, seguros, encargos das leis trabalhistas, sociais e fiscais, todos os 

custos diretos e indiretos, remunerações e quaisquer despesas extras e necessárias não 

especificadas neste Edital. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se 

decorrer de erro ou má interpretação deste Edital, considerando-se que os preços propostos são 

completos e suficientes para pagar todos os serviços deste decorrentes. Não haverá pagamento de 

tributos e outros encargos por parte da CONTRATANTE; 

f. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço com, 

no máximo, duas casas decimais após a vírgula correspondente aos centavos, sendo desprezadas 

as demais, se houver, também em eventual contratação. 

g.  Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem 

previsão no edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

a. O julgamento das propostas se processará pelo menor preço global total mensal 

do item, objeto desta licitação. 

b. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a licitante 

autora da proposta de menor preço, e as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela, poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora. 

c. Não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

d. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou concordância entre as empresas 

empatadas. 

e. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante. 

f.   Dada a palavra à licitante, esta disporá de até 2 (dois) minutos para apresentar nova 

proposta. 

g. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

h. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 1,00 (um) real da menor 

proposta vigente. 

i. Não poderá haver a desistência dos lances já ofertados, salvo motivo justificado, 

sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

j. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances para o item, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que 

será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
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k. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal ou a empresa não se fizer representar, 

será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor de referência para 

a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

l. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

m. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo 

motivadamente a respeito. 

n. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis, 

sendo declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço por item, desde que a proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço 

de mercado. 

7.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

a. Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação. 

b. Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 

c. Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como não atendam aos requisitos 

do item 7. 

d.  Apresentarem preço mensal superior a R$ 2.800,00, (dois mil e oitocentos reais), 

valores máximos fixados no Termo de Referência. 

e.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

edital. 

f.   Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem a este edital. 

g.  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

h. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

i.A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, desde que manifeste imediatamente sua intenção, poderá apresentar 

imediatamente nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 

que será declarada vencedora do certame. 

j.  Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, a empresa de pequeno porte ou a 

cooperativa remanescente, que se enquadrarem na hipótese deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo e na forma prevista na alínea "a" deste item. 
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k. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

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

recursos interpostos. 

l. A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações 

deste Município. 

m.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

7.2. DA HABILITAÇÃO 

a. A falta de qualquer documento exigidos neste edital e seus anexos, dentro dos 

envelopes e na forma determinada, implicará na desqualificação / inabilitação do licitante, 

conforme Art. 48, inciso I da Lei 8.666/93 

b. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos relacionados neste item: 

7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a.  Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b. 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. 

c. 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 o exigir. 

d. Declaração (de que não emprega menores de idade) que atende ao disposto no 

artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 

4.358/2002. 

e. Declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei 

Federal 8.666/1993. 

f.  A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados nos itens a. 

b. ou c, caso já os tenha apresentado quando do credenciamento junto ao pregoeiro. 

7.4 HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

c. Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante. 

d. Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, da Fazenda Estadual. 

e. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União. 

f.  Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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g. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. Certidão de registro e regularidade da licitante e do responsável(is) técnico(s) junto 

ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) devidamente 

regularizada, sendo que o(s) responsável(is) técnico(s) deverá(ao) possuir atribuições legais para 

executar os serviços do objeto licitado. 

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

serviço na forma abaixo: 

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

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

devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, 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 LICITANTE, 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. 

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

pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo 

Técnico em nome da licitante 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 operacional equivalentes ou superiores à do objeto ora licitado, 

a saber: serviços de vídeo monitoramento. 

e. 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) técnicos com formação em eletrotécnica, eletrônica ou telecomunicações, 

devidamente registrados no CREA. 

f. Alvará de Registo e Decreto de autorização de funcionamento expedido pelo 

Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas da Brigada Miliar dos Estado do Rio Grande 

do Sul. 

7.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a. Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura 

do certame, se outro prazo não constar do documento 

b. A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 

possuir restrição em qualquer dos documentos da Regularidade Fiscal e Trabalhista, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade, 

em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que for declarada vencedora do certame. 

c. A não regularização da documentação implicará na inabilitação da licitante, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis. 
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d. Todos os documentos de habilitação da empresa, exigidos no presente instrumento 

convocatório deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, ou, ainda, publicação 

em órgão da imprensa oficial, sob pena de inabilitação. Os documentos extraídos de sistemas 

informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela 

Administração. 

e. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8.1 DA ADJUDICAÇÃO 

8.2 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar 

o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.3 Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.4 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 

importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões do 

recurso, sob pena de decair este direito. 

9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões do recurso apresentadas, bem como 

o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre 

as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se a todas vista imediata do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que 

houver dado causa à demora. 
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10. DOS PRAZOS DO EDITAL 

10.1  DE ESCLARECIMENTOS E/OU DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

10.1.2 As impugnações ao ato convocatório do pregão deverão obedecer ao disposto 

no artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

10.1.3  Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital por 

irregularidade, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, 

exclusivamente por meio ofício protocolado junto ao setor de licitações da Prefeitura. 

10.1.4 O Pregoeiro, neste caso, encaminhará as impugnações à Autoridade 

Competente que decidirá no prazo legal. 

10.1.5 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o terceiro dia útil que 

anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que a comunicação do suposto vício não 

poderá ser aproveitada a título de recurso. 

10.1.6 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, vencidas os respectivos 

prazos legais. 

10.1.7 Acolhida à petição contra o ato convocatório será definida e publicada nova 

data para a realização do certame.  

10.1.8  As respostas aos pedidos de esclarecimento acerca desta licitação serão 

disponibilizadas no mural do setor de Licitações da Prefeitura. 

10.2 DOS PRAZOS DE RECURSOS 

10.2.1 O prazo de interposição de recursos será de 24(vinte e quatro) horas, após a 

comunicação expressa da declaração do vencedor, conforme já especificado nesse edital. 

 10.2.2 Cada licitante deverá fornecer junto com a documentação de credenciamento, 

endereço eletrônico de correspondência (e-mail) que será considerado como única forma de aviso 

e comunicação entre o pregoeiro e os participantes. 

 10.2.3 Será considerado como horário de início do prazo de manifestação e 

informação a data e horário do envio do e-mail acrescido de 30 (trinta) minutos. 

10.2.4 As convocações para sequência do pregão serão feitas com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e serão encaminhadas via comunicação eletrônica a todos os 

licitantes. 

10.2.5 O não comparecimento dos representantes das licitantes, até a hora do início da 

sessão, caracterizará desistência da parte, e implicará na perda do direito de manifestação a partir 

deste momento. 

10.2.6 Os prazos consignados em ata de sessão, sobrepõe-se em todos os casos, aos 

prazos de comunicação via correspondência eletrônica.  
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10.3 DOS DEMAIS PRAZOS DO PREGÃO. 

10.3.1 Convocada a licitante para apresentar a proposta de preço ajustada, após a 

negociação com o pregoeiro, terá o prazo de 24(vinte e quatro) horas, para entregar a nova 

Proposta Comercial junto a Prefeitura. 

10.3.4 O não cumprimento do prazo implicará na desistência de participação, sendo 

desqualificada a licitante e procedido conforme item 9.2.16 deste edital. 

10.3.5 Finalizado o processo classificatório e confirmada a licitante vencedora, a 

mesma, agora adjudicatária, após comunicação eletrônica, terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

atender a convocação do Pregoeiro para a entrega das demais documentações previstas no TR e a 

assinatura do contrato. 

10.3.6 O não cumprimento do prazo acima caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legais, sem prejuízo das sanções 

previstas artigo no 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e neste edital. 

10.3.7 Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a Prefeitura poderá retomar o 

pregão e convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação e observadas as 

preferências previstas neste Edital.  

10.3.8 Na hipótese de a Prefeitura não assinar o contrato com a licitante vencedora ou 

com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de 

quaisquer compromissos assumidos.  

10.3.9 A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por até 60 (sessenta) meses.  

10.4 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e 

forma a que alude o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.5 Poderá a licitante ser desclassificada até o momento da contratação caso a 

Prefeitura venha a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua 

regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado mensalmente, sempre até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços. 
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12. DO REAJUSTE 

12.1 Os valores propostos, vinculados ao Contrato de prestação de serviços mensal, 

não terão reajuste nos primeiros doze meses de contrato. 

12.2 No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será admitido reajuste 

do valor do contrato, sendo, neste caso, adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV. 

13. DAS PENALIDADES 

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do 

pregão como de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

13.1.1  Deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação 

exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

13.1.2  Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame 

e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;  

13.1.3  Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

13.1.4  Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo do resultado: advertência; 

13.1.5 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (cinco décimos 

por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

13.1.6  Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

13.1.7  Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato;  

13.1.8  Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato. 

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

14.1 As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas 

pelas dotações do orçamento do exercício vigente no ano de 2018 e em caso de prorrogação do 

contrato pelas dotações do exercício financeiro correspondente, sendo que paro o ano de 2018, 

serão as seguintes: 

ÓRGÃO 05: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Projeto de Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Coordenação e 

Planejamento. Elemento de Despesa: 107.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de 

Terceiros-Pessoa Jurídica. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação deste edital, deverão ser solicitadas, por escrito ao Município 

de Taquaruçu do Sul, Setor de Compras e Licitações, Rua do Comércio, 1.424, pelos 

telefones (55) 3739.1079 e (55) 3739.1080 ou por e-mail: 

municipiodetaquarucudosul@hotmail.com, preferencialmente, com antecedência mínima 

de 3 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, com relação ao 

presente pregão presencial, encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, Setor de Compras e Licitações. 

15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 

transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente 

ao fixado. 

15.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

15.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, pois a participação constitui 

concordância de plena aceitação dos termos deste edital. 
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15.6. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 

indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

15.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

15.8. Cópia do edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura 

Municipal de Taquaruçu do Sul ou no endereço eletrônico www.taquarucudosulrs.com.br. 

15.9. Para todas as referências de tempo no edital, aviso e durante a Sessão 

Pública observar-se-á, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 

 

 

 

Taquaruçu do Sul - RS, 11 de outubro de 2018. 

 

 

 

Valmir Luiz Menegat 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica, em data supra; o presente 

parecer jurídico não abarca a definição do objeto levantamento de preço.  

 

 

 

Marcos Antonio Lazaroto 

Assessor Jurídico 

OAB-RS 45902. 

 

http://www.pmtaquarucudosul.com.br/
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ................/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo) 

 

A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________________ por intermédio de seu representante legal, Sr(a). 

___________________________________________________,portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ________________________________, e do CPF n° 

______________________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

Local e data: ___________/_____, ______ de _________________ de ______. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 



 

 

Página 17 de 41 

ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ................/2018 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Modelo) 

 

A empresa ______________________________________________________, inscrita sob o 

CNPJ nº:_________________________________, sediada na _______________________ 

______________________________________, município de __________________________, 

Estado de _____________, com o CEP _____________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, 

que cumpre plenamente os requisitos das cláusulas do Edital: Habilitação Jurídica, regularidade 

fiscal, qualificação econômica financeira e qualificação técnica, no processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

 

 

Local e data: _______________/_____, ______ de ________________ de ______. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ................/2018 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Modelo) 

 

A empresa ______________________________________________________, inscrita sob o 

CNPJ nº:_________________________________, sediada 

na_____________________________________________________________, município de 

__________________________, Estado de _____________, com o CEP _____________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados/colaboradores, 

Agentes Públicos da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul,  exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão. 

 

 

Local e data: _______________/_____, ______ de ________________ de ______. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ................/2018 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

(Modelo) 

 

 

A empresa __________________________________________________, inscrita sob o CNPJ 

nº:_________________________________, com sede e fora a  

________________________________, Bairro __________________ município de 

__________________________, Estado de _____________, com o CEP _____________, 

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

a sua HABILITAÇÃO no presente processo licitatório, não tendo sido declarada INIDÔNEA 

para participar de processos licitatórios, e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

Local e data: __________________/_____, ______ de ___________________ de ______. 

 

 

________________________________________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO  ____/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº    /2018 

ANEXO V  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

BASEADA EM APLICATIVO WEB COM FOCO EM GESTÃO DE RISCOS E DEMAIS 

SERVIÇOS, nos prédios públicos do município de Taquaruçu do Sul, ou em outras 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 Valores de Referência, de acordo com a Lei 

8.666/1993 e suas alterações; 

1.2. Considerando que o município de Taquaruçu do Sul, possui já instalado e 

funcionando os equipamentos relacionados no edital, e que com a necessidade de ampliação e 

como cabe ao ente público, em todas as suas esferas desenvolver a garantia, de segurança, saúde e 

integridade aos seus cidadãos, atividade normalmente a cargo dos órgãos de segurança pública 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. 

1.3. São necessários novos paradigmas para compreender os modelos contemporâneos 

de ameaças e suas consequências. 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 suas organizações. 

1.4. 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. Temos ainda como agravantes as deficiências dos 

serviços públicos nas áreas de saúde, educação, saneamento urbano, infraestrutura urbana, 

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. 

1.5. 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 
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atitudes perante tais riscos. Segundo a NBR ISO 31.000, risco é o “efeito da incerteza nos 

objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo”. 

1.6. 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: 

1.6.1. Desenvolvimento de consciência de participação comunitária; 

1.6.2. Incentivar o início do processo de formulação de uma gestão participativa de 

segurança pública, nos moldes incentivados pelo Ministério da Justiça; 

1.6.3. Possibilitar a fiscalização e monitoramento do mobiliário urbano; 

1.6.4. Auxiliar os órgãos de Segurança Pública com ferramentas de monitoramento; 

1.6.5. Inibir e/ou identificar atos de vandalismo ou depredação do patrimônio público; 

1.6.6. Apontar estratégias de mobilização da comunidade por meio de ações que 

possibilitem a participação da comunidade; 

1.6.7. Fornecer as informações aos órgãos de segurança relacionadas com as atividades 

delituosas de indivíduos ou grupos; 

1.6.8.  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; 

1.6.9.  Permitir apresentação de questionários e levantamentos de necessidades gerais do 

município. 

1.6.10. 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. 

2. GLOSSÁRIO 

2.1. Apresentamos, a seguir, um glossário para esclarecimento dos principais 

termos utilizados neste Termo de Referência. 

2.1.1.  LICITANTE - pessoa jurídica que participará do processo licitatório, ofertando 

lances, em todas as suas fases, até a conclusão do certame; 

2.1.2. CONTRATANTE - órgão que está licitando, ou seja, a Prefeitura Municipal de 

Taquaruçu do Sul;  

2.1.3.  CONTRATADA - pessoa jurídica que, após ter participado e transcorrida todas as 

fases do processo licitatório, foi adjudicada e homologada como a vencedora do certame, com a 

qual a CONTRATANTE estará celebrando o contrato. 
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2.1.4. TR – Termo de Referência – constituindo-se do presente documento do edital, 

nominado doravante somente como TR ou ANEXO V. 

3. SERVIÇOS, QUANTIDADES, VALORES E PRAZOS   

3.1. Os serviços a serem executados, e que são objetos da presente licitação, conforme 

suas quantidades mínimas e máximas, os valores máximos admitidos são os seguintes:  

Valores 

Item Subitens Descrição Unid. 
Quant. 

Mínima 

Quant. 

Máxima 

Valor 

R$ Unit.  

Valor R$ 

Total 

Mensal 

Valor R$ 

Anual 

Total 

01 

 

01 

Plataforma de 

Gerenciamento 
UN 1 1 1.280,00 1.280,00 15.360,00 

 02 

Armazenamento 

e adm. por 

câmera. 

UN 10 20 76,00 1.520,00 18.240,00 

 

Valor total mensal e anual 2.800,00 33.600,00 

3.2. O fornecimento do sistema de gestão de riscos e a implementação das câmeras já 

instaladas no município e relacionadas no quadro abaixo, terá o prazo de instalação, configuração 

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

fornecimento. 

Local/Prédio Endereço/Cobertura 
Tipo do 

Equipamento 
Quant. 

Prédio Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente 

Padre Afonso Correa nº 08 

Monsenhor Vítor Battistella, 
Câmera 

01 

01 

Prédio do Centro Administrativo 
Rua do Comércio, 1424 

Rua Catarina Zanchet 
Câmera 

01 

01 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Afonso Balestrin 

Rua Padre Afonso Correa, 450 

Rua Rio de Janeiro 
Câmera 01 

Escola Municipal de Educação 

Infantil Pedacinho do Céu 
Rua Ceará, 75 Câmera 01 

Escola Estadual de Educação 

Básica José Zanatta 
Rua Mato Grosso, 111 Câmera 01 

Trevo de acesso à cidade de 

Taquaruçu do Sul, sentido 

Frederico Westphalen 

Rua do Comércio 

 
Câmera 01 

Trevo de acesso à cidade de 

Taquaruçu do Sul, sentido Vista 

Alegre 

Rua do Comércio Câmera 01 

Entrada secundaria pela RST 472, 

sentido Vista Alegre.  
Rua Catarina Zanchet Câmara 01 

Total   10 
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3.2.1. ESTRUTURAÇÃO EXTERNA DO SISTEMA: O município já possui implantado 

e instalado, os equipamentos abaixo listados, que disponibilizará a empresa licitante vencedora 

para uso, devendo os mesmos permanecerem nos locais em que já se encontram instalados, como 

também disponibilizará os serviços de internet para a transmissão de dados até a sede da empresa 

licitante vencedora: 

1,00 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 PORTAS DS-7616NI-E2/16P; 

1,00 HD INTERNO 3TB WESTERN DIGITAL GREEN SATAIII 64MB. 

50,00 METROS DE CABO LAN-EZ CMX/CAT5E/BR PRYSMIAN; 

50,00 METROS DE DNI-FIO CABO PARALELO PARA SOM BR/2x18/2x0,75DNI; 

1,00 MULTITOC-MINI CAIXA HERMETICA VEDADA COMPLETA CINZA; 2,00 N.E-

EMENDA RJ 45 8x8 CAT 5; 

UM CONJUNTO DE FILMAGEM COM CÂMERAS DE GRAVAÇÃO, COMPOSTO DE: 

195,00 METROS DE CABO CFFV HD BLINDADO 24AGW CAT 5e EXTERNO; 

UM CONJUNTO DE FILMAGEM COM CÂMERAS DE GRAVAÇÃO, COMPOSTO DE: 

150,00 METROS DE CABO DE REDE BLINDADO FTP ANTI-UV EXTERNO CAT5 FITA 

TERRA PRETO; 

150,00 METROS DE FIO CABO PP FLEX REDONDO 2x1,00mm Pt; 

1,00 CAIXA PASS LIGHT 154x110x70mm (CEGA) iP55; 

5,00 CAIXAS PASS LIGHT SX-111 102x102x55mm; 

10,00 CÂMERAS IP BULLET 2.0 MEGA-L 4.0mm (ds-2cd2020f-I); 

1,00 ISOLADOR FECHADO CABO DROP; 

14,00 PLUGS RJ45 CAT 5e. 

25,00 PLUGS RJ 45 PARA INFORMÁTICA; 

3,00 CAIXAS PARA PROTEÇÃO EXTERNA IP 66 110x150x70mm PASS LIGHT 

154x110x70mm; 

3,00 INJETORES FT CH 4805 POE;  

1,00 SWITCH 5 PORTAS MS105 10/100MBPS. 

3.3. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, 

deverão ser efetuados no prazo de até 3 (três) dias corridos para cada solicitação, considerado o 

conjunto de até 20 (vinte) câmeras por solicitação, testados, certificados e documentados, a partir 

da data do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa vencedora. 

4. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO PELA LICITANTE. 

4.1. A Licitante deverá cumprir as obrigações constantes deste edital e as relacionadas na 

MINUTA DE CONTRATO e 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. 

4.2. 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.  

4.3. 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. 
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4.4. DOS REQUISITOS DA PLATAFORMA TECNOLOGICA WEB 

4.4.1. Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica, para subsidiar os 

processos de monitoramento, deverá ainda a Licitante fornecer a solução com as seguintes 

características técnicas mínimas: 

4.4.1.1. 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; 

4.4.1.2. O Sistema deverá fornecer uma plataforma de comunicação tipo rede social 

privada; 

4.4.1.3. 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; 

4.4.1.4. 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.   

4.4.1.5. Será considerado neste caso, basicamente, para este sistema, sites de 

Computação em Nuvem, que deve oferecer os serviços online. 

4.4.1.6. Deverão ser fornecidos de maneira gratuita e pública, neste caso pela internet, 

eventuais aplicativos ou ferramentas de acesso ao sistema, considerada sua utilização; 

4.4.1.7. Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a 

Tablets e SmarPhhones tanto utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS. 

4.4.1.8. Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao 

mesmo; 

4.4.1.9. O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de 

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

4.4.1.10.  O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de 

instalação local, de custo oneroso; 

4.4.1.11. Plataforma deverá suporta tecnologia p2p que conecta câmera 

automaticamente, conforme a solução de câmeras especificada neste TR.  

4.4.1.12.  Suporta conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o 

protocolo de comunicação RTSP 

4.4.1.13. Deve permitir gravação de vídeo em formato Time Lapse e download em 

formato no mesmo tipo. 

4.4.1.14. Deve permitir recuperação de imagens gravadas com busca através de 

miniaturas e especificação do Time line (linha do tempo) 

4.4.1.15.   Deve permitir ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma 
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visualização seja feita em forma de mosaicos de visualização de câmeras com até 20 câmeras. 

4.4.1.16.  Deve permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de 

acesso; 

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

SMS; 

4.4.1.18.   Deve ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com 

ilimitados usuários; 

4.4.1.19.   Deve ainda suporta câmeras PTZ; 

4.4.1.20.   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 

4.4.1.21.   Deve permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para 

acompanhamento no mesmo horário; 

4.4.1.22.   Deve permitir e dar suporte a transporte de áudio; 

4.4.1.23. Deverá ainda oferecer suporte de conexão à câmeras através do protocolo 

universal ONVIF e do protocolo RSTP; 

4.4.1.24.   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. 

4.4.1.25.   Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, log (histórico) de 

atividades administrativas completo com horário de login de cada usuário. 

4.4.1.26.   Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos 

níveis e condições de acesso; 

4.4.1.27.   Deverá ainda permitir que a gravação das câmeras seja feita somente por 

ocasião de eventos (movimentos), bem como; 

4.4.1.28.   Deve permitir a gravação de eventos full time (o tempo todo) na condição 24x7 

para todas as câmeras instaladas; 

4.4.1.29. 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; 

4.4.1.30. Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as 

câmeras especificadas no presente TR), sejam feitos ajustes de configuração das mesmas, via 

webbrowser;  

4.4.1.31.  Deverá permitir ajustar log de câmeras para mudança de permissão de acesso, 
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câmera deletada, ajustes de configuração, etc. 

4.4.1.32. Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, geo-referenciado do local 

onde estão instaladas as câmeras do sistema; 

4.4.1.33.  O Sistema deverá permitir ainda que seja feita a gravação de câmeras em alta 

resolução, compreendidas ai câmeras com mais 2MP, frame rate 30FPS; 

4.4.1.34.  O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior 

a 99,99997% do tempo, tendo em vista sua utilização em regime 24x7; 

4.4.1.35.  Todas as conexões de usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura 

HTTPS; 

4.4.1.36. As telas e menus, bem como o acesso ao Sistema deve ser feito todo no 

vernáculo, e com linguagem simples e clara. 

4.5. DOS REQUISITOS DE GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS  

4.5.1. Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica, para subsidiar os 

processos de monitoramento, deverá ainda a Licitante fornecer a solução com as seguintes 

características técnicas mínimas: 

4.5.1.1. O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de 

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

4.5.1.2. O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de 

instalação local, de custo oneroso; 

4.5.1.3. 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; 

4.5.1.4. 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.   

4.5.1.5. 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. 

4.6. DOS REQUISITOS DA CAMERAS  

4.6.1.  As câmeras já disponíveis ou que ainda venham a ser adquiridas pelo município 

deverão atender as exigências técnicas abaixo: 

4.6.1.1. Câmera fixa do tipo Bullet de alta definição. 

4.6.1.2. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede Fast Ethernet conforme 

padrão IEEE 802.3af, compatível com conector RJ-45. 
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4.6.1.3. Devem suportar os seguintes protocolos de rede: IPV4, HTTP, HTTPS, DNS, 

NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DHCP. 

4.6.1.4. 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). 

4.6.1.5. Deve possuir sensor com tecnologia ½.8” Progressive Scan CMOS. 

4.6.1.6. Deve operar na seguinte condição de luminosidade 0,028Lux sem IR 

4.6.1.7. Deve possuir função dia/noite (day/night) com acionamento automático IR. 

4.6.1.8. Deve possuir a tecnologia Digital WDR (Wide Dynamic Range) 

4.6.1.9. Deve possuir lentes de 4mm@ F2.0, com ângulo de abertura de 85°. 

4.6.1.10.  Deve possuir tecnologia Digital Noise Reduction (3D DNR). 

4.6.1.11.  Deve possuir fonte de luz infravermelho com alcance de até 30 metros (IR). 

4.6.1.12.  Deve permitir configuração de máscaras de privacidade. 

4.6.1.13.  Deve suportar compressão de vídeo H.264 (MPEG-4), Motion JPEG (MJPEG). 

4.6.1.14.  Devem possuir recursos de Dual Stream. 

4.6.1.15.  Deve possuir VBR (Vidio Bit Rate) na faixa 32kbps – 8Mbps. 

4.6.1.16.  Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas 

seguintes resoluções: (1920 × 1080),  (1280 × 960), (1280 × 720) no strem principal. 

4.6.1.17.  Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas 

seguintes resoluções: (320 x 240), (352 x 288), (640 x 480), (704 x 576) no strem secundário. 

4.6.1.18.  Deve fornecer suporte à tecnologia 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. 

4.6.1.19.  Deve fornecer suporte a controle de compensação de luminosidade (Backlight 

compensation).  

4.6.1.20.  Possuir recursos vídeo embutidos (Embedded), como a ultrapassagem de linha 

ou cerca virtual. 

4.6.1.21.  Deve permitir a gravação por detecção de movimento, e de intrusão em áreas de 

interesse. 

4.6.1.22.  Permitir a detecção de movimento sem estar associada a sensores/alarmes 

externos. 

4.6.1.23.  Deve possuir slot para instalação de cartão de memória tipo Micro 

SD/SDHC/SDXC com capacidades de até 128GB. 
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4.6.1.24.  Deve possuir capacidade de configuração NAS suportando as seguintes 

tecnologias: NFS, SMB/CIFS. 

4.6.1.25.  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. 

4.6.1.26.  Devem seguir padrão ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. 

4.6.1.27.  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. 

4.6.1.28. Possuir capacidade de integração com o sistema de monitoramento fornecido. 

4.6.1.29. Deve possuir consumo máximo inferior a 5,9W. 

4.6.1.30.   Deve possuir capacidade de operar em temperatura entre -30°C até 60°C e 

umidade relativa de até 95% (não condensada). 

4.6.1.31.  Deve possuir grau de proteção IP67. 

4.6.1.32.  O peso máximo da câmera, não pode ultrapassar a 550g. 

4.6.1.33.   Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo 

quando estes estiverem montados no mesmo gabinete. 

4.6.1.34.  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. 

4.6.1.35.  Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da 

mesma marca/fabricante. 

4.6.1.36.  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. 

5. AMBIENTE DE TESTES 

5.1. Em até 10 (dez) dias úteis após o término da etapa de disputa de lances, a 

empresa vencedora será acionada pela CONTRATANTE para 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; 

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

tomada de decisão após avaliação da proposta técnica da empresa vencedora da etapa de lances, 

culminando com a averiguação in loco do funcionamento da solução técnica e dos recursos 
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exigidos no presente edital. 

5.3. O ambiente de testes a ser disponibilizado pela empresa vencedora da etapa de 

lances deverá comprovar o funcionamento dos recursos exigidos no presente edital com a 

quantidade mínima de 10 (dez) 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. 

5.4. Deverá comprovar a possibilidade de cadastramento de ilimitados usuários, mediante 

o cadastramento de pelo menos 500 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. 

5.5. Deverá comprovar o mapeamento geo-referenciado das câmeras e sua facilidade de 

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

5.6. Deverá demonstrar o funcionamento da facilidade de rede social privada;  

5.7. Caso a empresa vencedora da etapa de lances seja acionada para realização de testes 

e não consiga comprovar o funcionamento dos recursos exigidos nesta especificação, a mesma 

será desclassificada tecnicamente, sendo então dado prosseguimento ao certame em questão, 

convocando, na sequência, a empresa que terminou a disputa da etapa de lances em segundo lugar, 

e assim sucessivamente. 

6. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS A SEREM OBSERVADOS 

6.1. 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. 

6.2. Os serviços a serem executados e os materiais e equipamentos empregados na 

execução deverão obedecer ao seguinte: 

6.2.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 

instalação, transporte, armazenagem de produtos e manutenção; 

6.2.2.  Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas constantes do 

presente documento; 

6.3. A especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo com as 

Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial: 

6.3.1. ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

6.3.2. ABNT NBR 14306:1999 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em 

redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 

6.3.3.  ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e 

data centers; 
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6.4. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para 

melhor complementar os temas previstos por essas quando aplicável, em especial: 

6.4.1.  ANSI – American National Standards; 

6.4.2.  IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

6.4.3.  ISO – International Standards Organization; 

6.4.4. IEC – International Electro-Technical Commission; 

6.4.5. UL – Underwriters Laboratories; 

6.4.6.  EN-54 – European Standard; 

6.4.7. Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de 

Construção e de Manutenção; 

6.5. Às normas técnicas específicas, se houver; 

6.6. Às disposições legais federais, e distritais pertinentes. 

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1. Características 

7.1.1.  Fornecimento de gestão e armazenamento de imagens até 20 (vinte) 

equipamentos de captura e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e 

externos; 

7.1.2.  Fornecimento de até 20 (vinte) equipamentos de captura e gravação de imagens 

(câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos;  

7.1.3.  Fornecimento de acesso e gestão de imagens de até 20 (vinte) equipamentos de 

captura e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos, cedidas as 

imagens e acesso a estas por terceiros munícipes e/ou interessados que estejam integrados no 

sistema da CONTRATADA; 

7.1.4.  A instalação das câmeras, 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 Taquaruçu do 

Sul. 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 do contrato de 

prestação dos serviços; 

7.1.4.1. A FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, 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 vigência contratação; 
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7.1.5.  A instalação de câmeras ocorrerão por meio de agendamento prévio junto à 

Coordenação destes serviços junto a prefeitura municipal de Taquaruçu do Sul, via e-mail e/ou 

telefone.  

7.1.6.  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 disponibilizar um 

técnico próprio ou terceirizado baseado até uma distância de 30 (trinta) Km de distância da sede 

do município, o qual deverá estar disponível para atendimento de demandas conforme segue: 

7.1.7.  Nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08:00  às 18:00 horas para 

atendimentos urgentes em até  03 (três) horas úteis após a abertura de chamado; 

7.1.8.  Aos sábados será considerado horário útil das 08:00 as 12:00 horas; 

7.1.9.  O prazo de resolução dos chamados será de no máximo 72 (setenta e duas) 

horas úteis a contar do momento da abertura do chamado; 

7.1.10. 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;  

7.1.11.  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; 

7.1.12. 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; 

7.1.13.  A responsabilidade pelo fornecimento de toda a infraestrutura tanto elétrica 

quanto lógica para a instalação e operação das câmeras ficará a cargo da CONTRATANTE; 

7.1.14.  A guarda e conservação dos equipamentos será responsabilidade da 

CONTRATANTE, bem como de sua exclusiva responsabilidade os danos ocasionados por 

vandalismo e/ou furtos; 

8. VISTORIA 

8.1. Representante(s) da empresa licitante poderá(ão), facultativamente, realizar 

vistoria nas instalações da CONTRATANTE, a fim de conhecer sua atual situação de instalação 

dos equipamentos, o que dará à empresa licitante o conhecimento mínimo necessário para planejar 

as mesmas e apresentar proposta qualificada. 

8.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão 



 

 

Página 32 de 41 

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. 

 

8.3.  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. 

8.4. Eventuais dúvidas sobre o agendamento e a solicitação do mesmo por e-mail 

podem ser sanadas pelos telefones (55) 3739.1079 e (55) 3739.1080, junto a área responsável pelo 

presente processo licitatório.  

8.5. 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. 

8.6.  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. 

8.7. Todas as despesas relacionadas à vistoria serão por conta da empresa licitante. 

9. TREINAMENTO  

9.1. Quando da efetivação da adjudicação e implementação do contrato deverão ser 

cumpridas as seguintes exigências técnicas: 

9.1.1.  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. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO  ____/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___ /2018 

 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº .../2018 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO.    

  

O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Estado Do Rio grande do Sul, com sede a Rua do 

Comércio, 1424, Bairro Centro, em Taquaruçu do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ/MF sob nº 92.403.567/0001-27, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de 

Taquaruçu do Sul,  Valmir Luiz Menegat, no uso de suas atribuições legais, que este subscreve, 

de ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, nos termos das Leis n°s 8.666/93 e 

10.520/2002, e, de outro lado, e a empresa ________, com sede na cidade de _________, Estado 

de _________, na Rua ________, nº____ - Bairro ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste 

ato representado pelo senhor _______, portador do CPF nº_______, que também subscreve 

doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na 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, com capacidade mínima para 10 (dez) câmeras e máxima para um número de até 20 

(vinte) câmeras, plataforma de comunicação digital e rede social privada, tudo de acordo com as 

especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital e Termo de Referência/Proposta 

de Preços, parte integrante do Processo.  

1.2. Os equipamentos de captura de imagens de propriedade do município, inclusos no 

monitoramento de imagens e que já se encontram instaladas no âmbito do perímetro urbano do 

município em prédios e logradouros públicos, são de acordo com o constante no quadro abaixo: 

Local/Prédio Endereço/Cobertura 
Tipo do 

Equipamento 
Quant. 

Prédio Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente 

Padre Afonso Correa nº 08 

Monsenhor Vítor Battistella, 
Câmera 

01 

01 

Prédio do Centro Administrativo 
Rua do Comércio, 1424 

Rua Catarina Zanchet 
Câmera 

01 

01 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Afonso Balestrin 

Rua Padre Afonso Correa, 450 

Rua Rio de Janeiro 
Câmera 01 

Escola Municipal de Educação 

Infantil Pedacinho do Céu 
Rua Ceará, 75 Câmera 01 

Escola Estadual de Educação 

Básica José Zanatta 
Rua Mato Grosso, 111 Câmera 01 

Trevo de acesso à cidade de 

Taquaruçu do Sul, sentido 

Rua do Comércio 

 
Câmera 01 
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Frederico Westphalen 

Trevo de acesso à cidade de 

Taquaruçu do Sul, sentido Vista 

Alegre 

Rua do Comércio Câmera 01 

Entrada secundaria pela RST 472, 

sentido Vista Alegre.  
Rua Catarina Zanchet Câmara 01 

Total   10 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO EXTERNA DO SISTEMA: O município já possui implantado e 

instalado, os equipamentos abaixo listados, que ficarão disponíveis a contratada para uso, devendo 

os mesmos permanecerem nos locais em que já se encontram instalados, como também 

disponibilizará os serviços de internet para a transmissão de dados até a sede da contratada: 

1,00 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 PORTAS DS-7616NI-E2/16P; 

1,00 HD INTERNO 3TB WESTERN DIGITAL GREEN SATAIII 64MB. 

50,00 METROS DE CABO LAN-EZ CMX/CAT5E/BR PRYSMIAN; 

50,00 METROS DE DNI-FIO CABO PARALELO PARA SOM BR/2x18/2x0,75DNI; 

1,00 MULTITOC-MINI CAIXA HERMETICA VEDADA COMPLETA CINZA; 2,00 N.E-

EMENDA RJ 45 8x8 CAT 5; 

UM CONJUNTO DE FILMAGEM COM CÂMERAS DE GRAVAÇÃO, COMPOSTO DE: 

195,00 METROS DE CABO CFFV HD BLINDADO 24AGW CAT 5e EXTERNO; 

UM CONJUNTO DE FILMAGEM COM CÂMERAS DE GRAVAÇÃO, COMPOSTO DE: 

150,00 METROS DE CABO DE REDE BLINDADO FTP ANTI-UV EXTERNO CAT5 FITA 

TERRA PRETO; 

150,00 METROS DE FIO CABO PP FLEX REDONDO 2x1,00mm Pt; 

1,00 CAIXA PASS LIGHT 154x110x70mm (CEGA) iP55; 

5,00 CAIXAS PASS LIGHT SX-111 102x102x55mm; 

10,00 CÂMERAS IP BULLET 2.0 MEGA-L 4.0mm (ds-2cd2020f-I); 

1,00 ISOLADOR FECHADO CABO DROP; 

14,00 PLUGS RJ45 CAT 5e. 

25,00 PLUGS RJ 45 PARA INFORMÁTICA; 

3,00 CAIXAS PARA PROTEÇÃO EXTERNA IP 66 110x150x70mm PASS LIGHT 

154x110x70mm; 

3,00 INJETORES FT CH 4805 POE;  

1,00 SWITCH 5 PORTAS MS105 10/100MBPS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES 

Para a prestação dos serviços, objeto deste contrato, o Município pagará a CONTRATADA, os 

valores conforme constantes no quadro abaixo:  

Valores 

Ite

m 
Subitens Descrição Unid. 

Quant

. 

Mínim

a 

Quant. 

Máxim

a 

Valor 

R$ 

Unitári

o  

Valor R$ 

Total 

Mensal 

Valor R$ 

Anual 

Total 

01 

 

01 

Plataforma de 

Gerenciamento 
UN 1 1 ........... ............... ............... 

 02 

Armazenamento 

e adm. por 

câmera. 

UN 10 20 ............ .............. .............. 
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Valor total mensal e anual .............. .............. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias do mês subsequente da prestação do serviço 

juntamente com apresentação de Nota Fiscal Eletrônica devidamente aceita e certificado seu 

recebimento pelo responsável do recebimento, de acordo com as condições do edital e as 

constantes da proposta vencedora e as demais exigências administrativas em vigor.   

3.2. A nota fiscal eletrônica deverá ser entregue acompanhada da Certidão Negativa Federal 

conjunta com o INSS, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista.  

3.3. Os pagamentos serão realizados através de agência de rede bancária, em conta corrente da 

Contratada (Pessoa Jurídica).  

3.4. Caso constatada alguma irregularidade na nota fiscal, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo para pagamento da data da sua reapresentação.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

4.1. O fornecimento do sistema de gestão de riscos e a implementação das câmeras já instaladas 

no município e relacionadas na cláusula primeira, terá o prazo de instalação, configuração e 

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

fornecimento. 

4.2. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, deverão ser 

efetuados no prazo de até 3 (três) dias corridos para cada solicitação, considerado o conjunto de 

até 20 (vinte) câmeras por solicitação, testados, certificados e documentados, a partir da data do 

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E REAJUSTES 

5.1. O presente contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, limitado a 

60 (sessenta meses). 

5.2. Em caso de prorrogação do presente contrato, os preços poderão ser reajustados anualmente, 

no que couber, de acordo com o IGPM-FGV (Índice Geral de Preços do Mercado – Apurado pela 

Fundação Getúlio Vargas) ou qualquer outro índice que vier a substituí-lo, observada a Legislação 

Federal que regulamenta o reajustamento dos contratos ou ainda quando comprovadas situações 

descritas no art. 65, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILLIDADES DA CONTRATADA 

6.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução da prestação de 

serviços do presente instrumento, e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos 

os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 

para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO. 
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6.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução dos serviços, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93. 

6.3. A CONTRATADA fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos 

decorrentes da prestação de serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 

emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza eximindo o Município de Taquaruçu do 

Sul/RS de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no 

cômputo do valor do presente Contrato. 

6.4. Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência das 

responsabilidades do presente contrato, e das obrigações dele decorrentes, mesmo que 

parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo. 

6.5. Manter, durante a vigência do contrato, todas as exigências contidas na habilitação para o 

Edital em conformidade com art. 55, XIII da lei 8.666/93. 

6.6. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, 

Previdenciárias, Trabalhistas e Comerciais, inclusive os que forem decorrentes de acidente de 

trabalho. 

6.7. Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por 

danos causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão de execução dos serviços. 

6.8. Disponibilizar número de telefones, fax, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul/RS e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos 

durante o período contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

7.1. Fornecer, a infraestrutura de computadores e demais equipamentos para o treinamento de uso 

da plataforma. 

7.2. Fornecer o ambiente para o treinamento, bem como acesso à internet. 

7.3. E de responsabilidade do MUNICIPIO, fornecer aos seus colaboradores os equipamentos de 

acesso a plataforma WEB disponibilizada pela CONTRATADA as suas próprias custas. 

7.4. Fornecer a relação dos endereços de instalação das câmeras. 

7.5. Fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade da Prestação/Execução dos Serviços 

contratados. 

7.6. Efetuar o pagamento da Prestação/Execução dos Serviços contratados na época de sua 

exigibilidade. 

7.7. Rejeitar, no todo ou em parte os Serviços que a CONTRATADA apresentar fora das 

especificações contidas no Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO SUPORTE E GARANTIA TÉCNICA 

8.1. CONTRATADA será responsável pela substituição, troca ou reposição dos serviços 

entregues, incompatíveis com as especificações do Edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 
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8.2. A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico e a manutenção corretiva e evolutiva da 

solução, incluindo suporte e evoluções proprietárias da ferramenta, contados a partir da 

parametrização e do aceite final do produto. 

8.3. Manutenção Corretiva: Deverá ser fornecida durante todo período de vigência do contrato, 

correção de defeitos da solução, que causem problemas de uso ou funcionamento dos sistemas 

desenvolvidos sobre a mesma e quaisquer desvios em relação aos requisitos listados no edital. 

8.4. Fornecer, sem quaisquer ônus para a Prefeitura de Taquaruçu do Sul, as correções de erros de 

programação que forem detectados nos módulos que compõem a solução contratada; 

8.5. Fornecer a documentação técnica adequada para que os técnicos da Prefeitura de Taquaruçu 

do Sul efetuem as atualizações quando necessárias. 

8.6. Manutenção Adaptativa ou Normativa: consiste na inclusão, alteração e bloqueio de 

características e/ou funcionalidades da solução, decorrentes de alterações de regras de negócio 

identificadas pela PREFEITURA DE TAQUARUÇU DO SUL e/ou demandas por força de leis, 

normas, decretos e diretrizes; 

8.7. Ainda se constituem obrigações de Suporte e Manutenção: Dispor de corpo técnico 

qualificado para garantir os serviços de suporte/manutenção técnica.  

8.8. O suporte técnico será acionado por meio de abertura de chamado técnico feito pela 

PREFEITURA DE TAQUARUÇU DO SUL diretamente à CONTRATADA, por telefone ou 

Internet, nos seguintes termos: 

8.8.1. Deverá ser fornecido pela CONTRATADA, número de telefone para contato com o centro 

de atendimento e suporte e também endereços de correio eletrônico para contato com o centro de 

atendimento e suporte. 

8.8.2. Todos os chamados técnicos feitos pela PREFEITURA DE TAQUARUÇU DO SUL 

deverão ser registrados pela CONTRATADA em software informatizado, para acompanhamento e 

controle da execução dos serviços. 

8.8.3. Deverá ser prestado atendimento de suporte por telefone, no mínimo, das 08:00h às 17:30h, 

de segunda-feira a sexta-feira, estando incluso neste, a análise remota de problemas; 

8.8.4. O prazo para a conclusão do atendimento de um chamado técnico, telefônico ou no local, 

dependerá do seu nível de severidade, que será estabelecida por técnico da PREFEITURA DE 

TAQUARUÇU DO SUL, em função do nível de criticidade do problema, de acordo com a tabela 

a seguir. 

Criticidade Descrição Prazo 

ALTA 

Chamados referentes a 

problemas que impedem o 

funcionamento da Plataforma 

WEB, no todo ou em parte. 

Até 8 (oito) horas corridas a 

partir da abertura do chamado 

técnico. 

MEDIA 

Chamados referentes a 

problemas técnicos em 

câmeras. 

Até 36 (trinta e seis) horas 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato ficará a cargo Secretaria 

Municipal de Coordenação e Planejamento por meio da Secretária Sra. Sirlei De Azevedo Canci, 

sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

9.1.1. Fiscalizar e atestar a prestação dos serviços, com a emissão de relatórios de aprovação e 

declaração de compatibilidade com as condições estabelecidas no Edital; 

9.1.2. Comunicar eventuais falhas na plataforma WEb e ou nas câmeras, cabendo à 

CONTRATADA adotar as providências necessárias; 

9.1.3. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com os serviços contratados, tanto da plataforma como relativos às 

câmeras; 

9.1.4. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em 

especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

9.1.5. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. A não prestação dos serviços e nos prazos assinalados neste contrato importará na aplicação 

à CONTRATADA de multa diária na ordem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, 

limitada a 20% (vinte por cento) do valor contratual; 

10.2. À CONTRATADA, se recusar a prestar os Serviços previstos no edital ao MUNICÍPIO 

dentro do prazo de validade da proposta será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor 

total da proposta comercial ajustada, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 

da lei 8.666/93; 

10.3. Confiada a contratação à CONTRATADA, e não satisfeitas as exigências técnicas e/ou 

comerciais dos compromissos assumidos, ou inexecução parcial ou total da proposta comercial, 

será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, bem como a aplicação 

das penalidades previstas no artigo 87 da lei 8.666/93; 

10.4. Será propiciada ampla defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 

elencadas nesta contrato; 

10.5. A aplicação da penalidade poderá ser suspensa quando devidamente justificada a 

impossibilidade de cumprimento dos prazos, respaldada por razões técnicas devidamente 

comprovadas, desde que aceitas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL. 

10.6. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão 

caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA 

da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem 

impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço; 

10.7. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito sejam decorrentes deste contrato ou de qualquer outro firmado com 

o município, ou cobrados judicialmente. 

 

 



 

 

Página 39 de 41 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos 

motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

11.2. A rescisão do presente contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 

da Lei nº 8.666/93; 

11.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI e XVIII 

do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

11.4. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos XV do art. 78 da 

Lei nº 8.666/93, sujeitará, ainda, a parte infratora ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte 

por cento) do valor do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 

MUNICÍPIO ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do contrato, 

isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo; 

12.2. Compete ao Município de Taquaruçu do Sul/RS à gestão do presente contrato; 

12.3. Aplicar-se-á, subsidiariamente, ao presente contrato, o disposto no Edital de Licitação e seus 

Anexos; 

12.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas 

posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela 

Administração Pública. 

12.5. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância, no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato e ou de seus 

Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer forma, afetar ou prejudicar esses 

mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido. 

12.6. As partes contratantes elegem o Foro desta Comarca de Frederico Westphalen - RS, para 

dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento e seus anexos, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justas e acertadas, e cumpridas as exigências legais pertinentes ao processo 

licitatório, às partes, MUNICÍPIO e CONTRATADA, de pleno acordo com o disposto neste 

instrumento, assinam-no em 02 (duas) vias. 

 

Taquaruçu do Sul, xxx de xxxxx de 2018. 

 

_________________________________  ____________________________ 

Valmir Luiz Menegat CONTRATADO (A) 

Prefeito Municipal  CNPJ: XXX.XXX.XXX/XXXX-XX 

 

Testemunhas:                                                        Testemunhas: 

 

1ª. _____________________                                2ª. _____________________ 
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ANEXO VII 

PROPOSTA COMERCIAL 

1 -PREGÃO PRESENCIAL  Nº ______/2018 

2 - OBJETO: Fornecimento mensal de serviços de disponibilização de plataforma tecnológica 

baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos com armazenamento de imagens e 

gestão de câmeras, em conformidade com o edital e seus anexos, para a Prefeitura Municipal do 

Taquaruçu do Sul - RS. 

NOME DA PROPONENTE: ______________________________. 

CNPJ: ____________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

TELEFONE/FAX: (__) ___________     E-MAIL: _______________________  

3 - Valor Global da Proposta (*): R$ ____________ (Valor por extenso). 

 

Valores 

Ite

m 
Subitens Descrição Unid. 

Quant

. 

Mínim

a 

Quant. 

Máxim

a 

Valor 

R$ 

Unitári

o  

Valor R$ 

Total 

Mensal 

Valor R$ 

Anual 

Total 

01 

 

01 

Plataforma de 

Gerenciamento 
UN 1 1 ........... ............... ............... 

 02 

Armazenamento 

e adm. por 

câmera. 

UN 10 20 ............ .............. .............. 

Valor total mensal e anual .............. .............. 

 

 

4 Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para 

recebimento das propostas.   

 

 

5 Empresa responsável pela prestação de assistência técnica para os equipamentos:  

 

  

6 Dados do(s) Representante(s) Legal(is) para Assinatura do Contrato, caso seja o vencedor: 

Nome:  

CPF:  

RG:   

Nacionalidade:   

Estado Civil:   



 

 

Página 41 de 41 

Profissão:   

Endereço de Pessoa Física:   

 

Número da conta corrente de Pessoa Jurídica. 

Banco:  

Agência:   

Conta e Dígito:  

 

 

 

Local e data: ___________/_____, ______ de _________________ de ______. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 

 

 

 

 

 


