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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020-SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
Processo Administrativo nº: 196/2020 - Secretaria Municipal de Gestão 

 
O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES, órgão 
integrante da estrutura administrativa daSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO torna público, para 
conhecimento dos interessados, que o realizará licitação,através do Sistema de Registro de Preço, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,com DISPUTA ABERTA E FECHADO, pelo critério de 
julgamentoMENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019,doDecreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, portarias, instruções normativas, 
resoluções e regulamentos correlatos ao objeto da licitação e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

RESUMO E DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão Eletrônico nº: 073.2020 
Processo Administrativo nº: 196/2020 - Secretaria Municipal de Gestão. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento e de segurança 
eletrônica integrada e manutenção de segurança eletrônica 24h por dia, 7 dias por semana, por meio de sistema 
de circuito fechado de tv, sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial de sistema de vigilância 
eletrônica bem como disponibilização de equipamentos. 
Sistema: Registro de Preços. 
Critério de Julgamento: Menor preço por lote. 
Valor estimado:R$ 541.738,27. 
Origem do recurso: Tesouro Municipal. 
Acolhimento de Propostas: 10/09/2020 as 08h00min. 
Abertura das Propostas: 22/09/2020 as 08h00min 
Data e Hora da Disputa: 22/09/2020 as 08h00min. 
Publicação do Aviso: http://transparencia2.macapa.ap.gov.br 
Plataforma Eletrônica: http://www.licitacoes-e.com.br 
Identificação da Licitação: 834292. 
 

REGRAMENTOSDO ATO CONVOCATÓRIO 

1. DO OBJETO 
1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento e de segurança 
eletrônica integrada e manutenção de segurança eletrônica 24h por dia, 7 dias por semana, por meio de sistema 
de circuito fechado de tv, sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial de sistema de vigilância 
eletrônica bem como disponibilização de equipamentos. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2.   DA DESPESA, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. As despesas oriundas do objeto deste certame serão pagas por conta de recursos da Secretaria Municipal 
de Gestãono exercício de 2020/2021, conforme a dotação orçamentária que será definida previamente à 
contratação. 
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2.2. Na licitação por meio de REGISTRO DE PREÇOS não é necessário à indicação orçamentária, que somente 
é exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme art. 7º, § 2º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 
eletrônico provido pelo Banco do Brasil S/A (BB), por meio do sítiowww.licitacoes-e.com.br. 
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil (Licitações-e), onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
3.3. Os interessados em se credenciar no aplicativo (Licitações-e) poderão obter maiores informações na 
Central de Atendimento do Banco do Brasil S.A., telefone: 0800 729 0500, ou na cartilha de fornecedores, 
disponível na opção “introdução às regras do jogo” do sítio www.licitacoes-e.com.br. 
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
àSUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES  responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
3.5. O Pregão será conduzido pela Subsecretaria de Compras e Contratações com apoio técnico/operacional 
do Banco do Brasil S/A (Licitações-e), que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 
3.6.O credenciamento junto aos provedores dos sistemas são de responsabilidade do licitante e a presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
 4.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.2.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
4.3.Não poderão participar desta licitação os interessados; 
 4.3.1.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

  4.3.1.1.Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
  4.3.1.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
  4.3.1.3.Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
  4.3.1.4.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
  4.3.1.5.Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
  4.3.1.6.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.4.Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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 4.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
  4.4.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
  4.4.1.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte. 
  4.4.1.3.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
  4.4.1.4. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
  4.4.1.5.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
  4.4.1.6.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
  4.4.1.7.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009. 
  4.4.1.8.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 
  4.4.1.9.Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991. 
4.5. Caso o CNPJ da empresa licitante não apresente atividade compatível com o objeto licitado, a aptidão desta 
para fornecer ou executar o objeto pleiteado será através de comprovação da qualificação e capacidade técnica, 
por intermédio de atestado, nos moldes da lei. 
4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 
em lei e neste Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Os licitantes deverão encaminharEXCLUSIVAMENTE por meio do sistema gerenciador da licitação 
www.licitacoes-e.com.br sua proposta de preços,CONCOMITANTEMENTEcom os documentos de 
habilitação exigidos no edital, a proposta de preços deverá conter a descrição do objeto ofertado e os preços, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
5.3.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
5.4.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todos os 
procedimentos licitatórios, primordialmente da sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante no sistema eletrônico gerenciador da licitação no endereço 
www.licitacoes-e.com.br, com preenchimento os seguintes campos: 
 6.1.1.Valor unitário e total do item ou lote, com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula; 
 6.1.2.Marca; 
 6.1.3.Fabricante;  
 6.1.4.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
6.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
6.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta)dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas com recursos federais, quando participarem de licitações públicas; 
 6.6.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
7.2.OPregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, bem como, com valores discrepantes referentes aos 
valores estimados pela Administração, ou seja, valores muito acima ou muito abaixo do estimado, propostas com 
descrição do objeto incompleta ou extremante resumido que impossibilite compreender a descrição do objeto. 
 7.2.1.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 7.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 7.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 
7.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
 7.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor total lote. 
7.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
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7.7.O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.7.1. Caso o Licitante tenha condições de executar o valor cancelado pelo Pregoeiro, deverá ofertá-lo 
novamente antes de ser finalizado o tempo de lances.  

7.7.2. Caso o tempo para lances seja finalizado antes da repetição do lance, o Pregoeiro não será 
responsabilizado.  

7.7.3. É de responsabilidade de o Licitante ofertar o lance em tempo hábil. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 50,00 (cinquenta) 
reais. 
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 
FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. Encerrado o prazo acima, o sistema 
abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com 
valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.  
7.11. Na ausência de, no mínimo, três ofertas, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem 
de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco (05) 
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema 
ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.   
7.12. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que os 
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.13. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências 
para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o 
reinício da etapa fechada. 
7.14.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar.  
7.15.Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.16.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.17.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.18.O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO,conforme definido neste Edital e seus anexos.  
7.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.20.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhorlance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 
7.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
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7.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.25.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos no país; 
 7.25.1.Por empresas brasileiras;  
 7.25.2.Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 7.25.3.Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação. 
7.26.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou 
os lances empatados. 
7.27.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 7.27.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.28.Não serão aceitos preços acima dos valores estimados pela Administração.  
7.29. O Licitante melhor classificado, independente da convocação do Pregoeiro, deverá no prazo de 2 
(duas horas), enviar a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, facultado ao pregoeiro a prorrogação do prazo 
mediante justificativa. 
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
8.2.O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 
184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
8.3.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
 8.3.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração.  
8.4.Qualquer interessado dentro do procedimento licitatório poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita, não sendo aceito argumentos notadamente protelatórios; 
8.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, 02 (duas) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
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8.6.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para prestar informação ouenviardocumentos complementares em 
formato digital à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificada, após o encerramento do envio de lances, 
observado o prazo de 2 (duas) horas, o não envio poderá acarretar a inabilitação da licitante que trata o § 2º do 
art. 38 do Dec. nº 10.024/2019. 
 8.6.1.É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido no subitem acima, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante ou de oficio antes de findo o prazo.  
 8.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá 
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no 
local a ser indicado e dentro de 3(três) dias úteis contados da solicitação. 

8.6.4.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 
 8.6.5.. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 8.6.6.Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade constantes do Termo 
de Referência; 
 8.6.7.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do 
licitante será recusada. 
 8.6.8.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Termo de Referência.  
 8.6.9.Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 
ressarcimento. 
 8.6.10.Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 2 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, ou seja, 
Secretaria demandante, sem direito a ressarcimento. 
 8.6.11.Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 
perfeito manuseio, quando for o caso. 
8.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, assim como convoca-las de uma só vez para 
que se manifestem sobre o aceito do lote, respeitada a ordem e desclassificando que não o fizer.  
8.8.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
sua continuidade. 
8.9.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
 8.9.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 8.9.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

8 
Avenida Coriolano Jucá, nº 66, 2º andar, Centro, CEP 68.900-101, Macapá-Ap. 

E-mail: adlan.silva@macapa.ap.gov.br - Fone: (96) 9-9970-4942 
 

8.10.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que 
a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, 
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.11.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
 c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
 d) Cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, mediante declaração 
emita pelo próprio sistema – SICAF. 
9.2. É aceitável também a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 
9.3.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e se necessário, também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 9.3.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
  9.3.1.1.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
  9.3.1.2.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 9.3.2.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 9.3.3.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.4.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazode2(duas)horas, o não envio poderá acarretar sua inabilitação. 
9.5.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
9.6.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.7.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.8.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
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9.9. Para fins de habilitação os licitantes deverão encaminhar EXCLUSIVAMENTE via o sistema gerenciador da 
licitação, as documentações relacionadas nos itens a seguir, sob pena de inabilitação:  
  
9.9.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
  9.9.1.1. Cédula de identidade do sócio administrador ou representante legal da empresa; 

9.9.1.2.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
  9.9.1.3.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
  9.9.1.4.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
  9.9.1.5.Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
  9.9.1.6.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
  9.9.1.7.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
  9.9.1.8.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
  9.9.1.9.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
 9.9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
  9.9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – C.N.PJ; 
  9.9.2.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
  9.9.2.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
  9.9.2.4.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
  9.9.2.5.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
  9.9.2.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipaldo domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
  9.9.2.7.Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
 9.9.3.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
  9.9.3.1.Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
  9.9.3.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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  9.9.3.3.No caso de fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, não 
será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
  9.9.3.4.No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
  9.9.3.5.É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
  9.9.3.6.Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
  9.9.3.7.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 
 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
  

9.9.3.8.As empresas, que não apresentarem o índice ou apresentarem resultado inferior ou 
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar que: 

9.9.3.8.1. Capital social não inferior a 5% (cinco por cento) do valor da proposta apresentada 
pela licitante após a fase de lances, considerados os riscos para a administração no cumprimento das 
obrigações contratuais, conforme o §3º do Art. 31, da Lei 8.666/1993. 
 
 9.9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
  9.9.4.1. As Licitantes deverão comprovar por meio de um ou mais atestado de capacidade 
técnico fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que possuem atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, conforme art. 30, §1º da Lei nº 8.666/1993; 

9.9.4.1.1.Serão considerados compatíveis em características com o objeto ora licitado 
atestados de capacidade técnica que comprovar que a licitante executa ou executou de maneira concomitante 
por pelo menos 01 (um) ano ininterruptos de atuação, locação ou prestação de serviço de instalação, 
manutenção, monitoramento em sistema de CFTV e sistema de alarmes. 

9.9.4.2.Comprovação de que dispõe, na data de abertura das propostas, de responsável 
técnico com formação superior na área objeto do serviço (Engenheiro em Eletricista e/ou Engenheiro em 
Telecomunicação como responsável técnico), detentor de atestado de responsabilidade técnica, emitido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedidas por este Conselho, que comprove ter o profissional, executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou para empresas 
privadas, serviços com características semelhantes ao objeto deste instrumento. 

9.9.4.3.A comprovação de vínculo profissional com a licitante se fará com a apresentação do 
Contrato Social da licitante em que conste o profissional como sócio, ou CTPS ou Contrato de Prestação de 
Serviços, celebrado (s) entre as partes, reconhecido em cartório, em conformidade com a legislação civil comum, 
bem como contrato de prestação de serviço; 
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 9.9.5. DAS OUTRAS DECLARAÇÕES: 
  9.9.5.1. A ausência das declarações abaixo ocasionadesclassificação, portanto as licitantes 
declarar: 
  9.9.5.2. Que o licitante está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, conforme ANEXO 
III; 
  9.9.5.3. Que inexistem fatos impeditivos ao licitante para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme ANEXO IV;  
  9.9.5.4. Que o licitante não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, conforme ANEXO V; 
  9.9.5.5. Que o licitante cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 
123 de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seu art. 42 a 49, conforme 
ANEXO VI; 
  9.9.5.6. Que sua proposta do foi elaborada de forma independente, conforme ANEXO VII; 
  9.9.5.7. Que o licitante não possui vínculo com Administração Pública Municipal, conforme 
ANEXO VIII; 
   
9.10.As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão 
expedidor, quando solicitado deverão ser justificadas pela Licitante e acatada pelo Pregoeiro. 
9.11. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.12. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
9.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação no sistema da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 
9.14. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este edital. 
9.15. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor. 
9.16.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.17.A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.18.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.19.O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, ficará obrigado a 
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu 
às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02(duas) horas,após 
encerrada a fase de lances, independente da  solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico gerenciador da 
licitação www.licitacoes-e.com.bre a mesmadeverá: 
 10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 
seu representante legal. 
 10.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3.Os preços deverão ser expressos, em moeda corrente nacional,o valor unitário e o valor global em 
algarismos, com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula e por extenso(art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
10.4.Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
10.5.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
10.6.A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
10.7.Da decisão que irá declarar o vencedor do lote ou fracassar toda a licitação, o Pregoeiro deverá informar no 
sistema, com no mínimo 02 (duas) horas de antecedência, data e hora da realização do ato.         
 
11. DOS RECURSOS 
11.1.Declarado o vencedor do lote, o sistema disponibilizará aos licitantes a opção para interposição de 
recursos. Desse modo, todos os licitantes poderão manifestar em campo próprio, no prazo de até 30 (trinta) 
minutos, a intenção de recorrer e a síntese de sua motivação, sob penade preclusão lógica do direito. 
11.1.1. Do ato que fracassar toda a licitação, será concedido o mesmo prazo descrito no item anterior, através 
de manifestação no sistema, abordando a síntese de sua motivação, sob pena de preclusão do direito.  
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro realizar ojuízo de admissibilidade das intenções de 
recurso, verificando a existência dos pressupostos recursais da sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e da motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário. 

11.2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 11.2.2.Ao licitante que teve sua manifestação aceita, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentar as razões de recurso, exclusivamente por meio do sistema, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 
do prazo do recorrente. 
11.3. Não serão aceitas as intenções de recursos e recursos propriamente ditos de forma genérica, de cunho 
protelatório, sem fundamentação técnica/legal ou por mero descontentamento. 
11.3.1. A simples discordância do licitante não justifica o cabimento da intenção de recurso. 
11.3.2. Os licitantes não poderão, posteriormente, apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados 
na sessão. 
11.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.5.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
11.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente e/ou subscritos por representantes 
não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pela licitante. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

13 
Avenida Coriolano Jucá, nº 66, 2º andar, Centro, CEP 68.900-101, Macapá-Ap. 

E-mail: adlan.silva@macapa.ap.gov.br - Fone: (96) 9-9970-4942 
 

 12.1.A sessão pública poderá ser reaberta: 
  12.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
  12.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 12.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
  12.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 
  12.2.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos sistema 
gerenciador da licitação. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 
o procedimento licitatório. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE BENS 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução. 
 
15. DO SISTEMA PROCEDIMENTAL A SER UTILIZADO 
15.1. Serão aplicados nesta Licitação os efeitos do Decreto nº 7892/2013 – Sistema de Registro de Preços. 
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
15.2.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal 
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 
15.3.O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 
transcurso, não ultrapassando 12 meses e desde que devidamente aceito. 
15.4.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens 
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
16.1. A contratação prevista neste instrumento será conforme as necessidades da Administração, dentro do 
prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, que não será superior a 12 (doze) meses, contados da data de 
sua publicação. 
16.2.A contratação será precedida de emissão da respectiva Nota de Empenho e assinatura do contrato 
correspondente se for o caso, o qual terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.  
16.3.As regras obrigacionais passarão a vigorar na data de assinatura do instrumento contratual correspondente. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
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17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
19. DO PAGAMENTO 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.1. As sanções administrativas estão descritas no Termo de Referencia, Anexo I do Edital. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer cidadão 
poderá impugnar este Edital. 
21.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico via internet para o e-
mailadlan.silva@macapa.ap.gov.br. 
21.3.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 
2 (dois) dias úteis. 
21.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail 
adlan.silva.@macapa.ap.gov.br. 
21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
21.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 
serão cadastradas no sítio www.licitacoes-e.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 
21.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.9.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e 
a administração. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. A Secretaria de demandante poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. 
22.2. A anulação do pregão induz à do contrato. 
22.3. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
22.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
22.5. O não envio da documentação solicitada pelo Pregoeiro, nos prazos previstos neste edital será 
considerado abandono do certame, o que resultará na desclassificação/inabilitação do licitante e sujeição às 
sanções previstas neste Edital. 
22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir- se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Central de Compras e 
Licitações. 
22.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 
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22.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação (§ 2° do art. 2º do Dec. nº 10.024/2019). 
22.9. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da 
licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
22.11. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.12.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
22.13.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.15. O foro da Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será 
o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do 
presente Edital. 
22.16. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço 
eletrônico mencionado neste Edital ou por meio do fone (096) 99970-4942. 
22.17. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES– SEGOV/PMM, sem prejuízo do disposto no inciso V 
do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 
22.18. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na SUBSECRETARIA DE 
COMPRAS E CONTRATAÇÕES– SEGOV/PMM, situada na Av. Coriolano Jucá, 66, Centro, CEP. Nº 68.900-
101, Macapá/AP 
 
23. DOS ANEXOS 
23.1.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 23.1.1.ANEXO I – Termo de Referência; 
 23.1.2.ANEXO II –Modelo de Proposta de Preços; 
 23.1.3. ANEXO III –Modelo de Declaração de Requisitos De Habilitação; 

23.1.4. ANEXO IV–Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 
Habilitação;  

 23.1.5. ANEXO V–Modelo de Declaração de Cumprimento dos Termos do Artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição Federal; 

 23.1.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
 23.1.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 23.1.8. ANEXO VIII–Modelo de Declaração de Não Vínculo; 
 23.1.9. ANEXO IX – Modelo de Atestado (ou Declaração) de Capacidade Técnica; 
 23.1.10. ANEXO X–Minuta de Contrato. 
 23.1.11. ANEXOXI –Minuta de Ata de Registro de Preços. 
 

Macapá/AP, 09de setembrode 2020. 
 

 
ADLAN BISMARK REIS DA SILVA 

Pregoeiro - Decreto nº 1.041/2020-PMM   
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020-SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
Processo Administrativo nº: 196/2020 - Secretaria Municipal de Gestão 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETIVO 
1.1. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA 24H POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, POR MEIO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE 
TV, SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES 
QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ. 
1.2- DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.2.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento e de segurança 
eletrônica integrada, incluindo locação, instalação, remanejamento e manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, bem como a disponibilização dos equipamentos, com a devida atualização tecnológica, sem 
qualquer custo adicional para o Contratante, e aquisição de Infraestrutura, destinados ao atendimento dos 
diversos equipamentos públicos, conforme demanda e especificações insertas neste termo de referência. 
2 -JUSTIFICATIVA DACONTRATAÇÃO 
Justifica-se a presente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, 
locação, monitoramento, manutenção de segurança eletrônica 24h por dia, 7 dias por semana, por 
meio de sistema de circuito fechado de tv, sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial de 
sistema de vigilância eletrônica nas unidades que compõem a prefeitura municipal de macapá, no 
período de 12 (doze) meses, por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, para as unidades de forma 
continua, com o intuito de proteger, resguardar o patrimônio público, aos servidores públicos e aos usuários 
desta municipalidade. 
Os serviços de Vigilância de instalação, locação, monitoramento, manutenção de segurança eletrônica 24h 
por dia, 07 dias por semana, por meio de sistema de circuito fechado de TV com sistema de alarme com 
cobertura de seguro patrimonial, têm por finalidade ainda complementar a vigilância convencional da Guarda 
Municipal na defesa ao Patrimônio das Unidades da ´Prefeitura do Município de Macapá e seus Distritos, são 
constituído por bens móveis e imóveis próprios ou de terceiros, bem como a segurança dos servidores e 
demais pessoas em geral que se utilizam dessas unidades em busca de serviços públicos com qualidade. E 
desta forma é dever do poder público garantir maior segurança ao patrimônio público e as atividades 
laborativas dos funcionários. Ressalta-se a crescente necessidade de coibir furtos e/ou agressão física, além 
de atos de vandalismo já ocorridos, vale ressaltar ainda que outro ponto favorável é o baixo custo para 
Administração Pública em consideração a vigilânciaarmada. 
2.1-DO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇOSCOMUNS 
2.1.1-A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência podem ser enquadrado na categoria de 
serviços de natureza comum, para fins do disposto no art. 1º da Lei 10.520/2002 c/c art. 2º, §1° do Decreto N° 
5.450, de 31 de maio de 2005, pois os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos pelo edital por meio de especificações usuais nomercado. 
2.2.1-DO ENQUADRAMENTO PARA REGISTRO DEPREÇOS E LEGISLAÇÕES PERTINENES 
Conforme o art. 3º inciso I, III e IV do Decreto nº 7.892/2013, será adotado o sistema de registro de preços, 
pois, diante das características do serviço, há a necessidade de contratações frequentes. Ademais, é 
conveniente a contratação de serviços para atendimento a programas de governo bem como a natureza do 
objeto. das Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05/2017, nº 02/2010 e nº 01/2010, da Lei Complementar 
n° 123/2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e das  Portarias 
nº.3.233/12,3.250/2013,3.559/13,992/95-, de 21 de dezembro de 2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,Decreto n°.89.056/83,Lei n°.7.102/83,Lei n°8.863/94 e as exigências 
estabelecidas neste Termo. 
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3 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
INTEGRADA 
3.1 – Central de Monitoramento informatizada: central que possibilitará monitorar e gerenciar remotamente os 
sistemas CFTV e de alarmes. 
3.2 – Circuito Fechado de TV (CFTV IP): instalação de câmeras com tecnologia IP do tipo indoor/outdoor para 
captação de imagens, visualização e gravação em equipamento local com possibilidade de monitoramento 
remoto pela Central de Monitoramento. 
3.3 - Alarme: instalação de sistema de alarmes para detecção e comunicação de ocorrências através de 
tecnologia de linha telefônica, ETHERNET e GPRS, por meio sonoro, através do acionamento de sirenes, e 
silenciosamente, por meio do envio dos eventos de disparos para a 
Central de Monitoramento. 
3.4 – Serviços de Pronta Resposta: compreende o atendimento em campo para que em casos de disparos de 
alarmes, seja enviada uma unidade móvel, devidamente identificada, em tempo hábil, com pessoal próprio, 
devidamente qualificado, para apuração da veracidade do referido disparo e o acionamento dos órgãos 
competentes desta municipalidade, bem como os demais como: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
3.5 - Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos sistemas de segurança: compreende os serviços a fim 
de manter os equipamentos em totais condições de funcionamento. 
4 - Os serviços descritos no objeto, serão distribuídos em 01 lote, a saber: 
4.1 - Descrição do Lote 01: 
O lote 01 será composto pela prestação dos serviços de monitoramento e de Segurança Eletrônica Integrada, 
por meio sistema de circuito fechado de TV (CFTV), sistema de alarme e 
Pronta Resposta, com locação dos seus respectivos equipamentos, incluindo a instalação, atualização 
tecnológica, manutenções corretivas e preventivas, bem como a aquisição e instalação de infraestrutura 
necessária para implementação do Sistema de Videomonitoramento, e todos os recursos necessários para o 
regular funcionamento do Sistema, consoante discriminado neste Termo de Referência. 
Os custos da aquisição e instalação da infraestrutura deverão ser cobrados em uma única oportunidade e não 
deverão integrar os custos referentes a locação e manutenção dos equipamentos. 
5 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: 
Entende-se por infraestrutura todo e qualquer elemento componente a implementação do 
Sistema de Videomonitoramento (racks, tubulação, cabeamento adaptação de instalações elétricas, etc); 
Entende-se por instalação a montagem, a fixação, os ajustes, a interligação entre si e com quadros e painéis, a 
alimentação elétrica de todos os equipamentos, execução de testes e a colocação em operação de todo o 
sistema em perfeito funcionamento. Inclui os serviços de adequação, de montagem, de instalação e testes, 
inclusive obras civis, se houver; 
Após conclusão dos serviços de instalação, a CONTRATADA deve retirar todo o material existente, entulho ou 
quaisquer materiais remanescentes do trabalho executado. Os locais deverão ser entregues em perfeitas 
condições de higiene e limpeza, bem como acompanhar os padrões estéticos da CONTRATANTE; 
Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados e desempenho, devendo a 
CONTRATADA implantar a solução mais adequada para o caso concreto, de modo a aperfeiçoar a qualidade 
dos serviços e a buscar a melhor integração entre materiais, equipamentos, instrumentos e outros componentes, 
entre si e com o serviço de monitoramento, fazendo funcionar eficientemente o sistema de forma integral. 
5.1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA  
Especificações mínimas do equipamento: 

 Ponto de monitoramento remoto, tipo bulletcom capacidade de obtenção de detalhes (identificação) de 
imagem a até 20 metros do local de instalação; 

 Deverá possui grau de proteção suficiente para o uso em ambientes internos/externos, mínimo IP66; 
 2 megapixel – alta performance CMOS 
 Deverá possuir tecnologia infravermelho, mantendo o nível ideal de iluminação do ambiente. 
 Distância mínima IR 20 metros; 
 Deve possuir resolução mínima de 1920 × 1080; 
 Deve possuir DWDR; 
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 Deve possuir abertura horizontal de imagem de no mínimo 103° (graus); 
 Deve possuir iluminador IR integrado de fábrica; 
 Lente 2,8 mm 
 Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS 
 Deve ser fornecida com suporte de fixação em poste ou parede e todos os adaptadores necessários; 

Especificações mínimas da instalação: 
Serviços a serem executados pela CONTRATADA, considera-se a instalação em ambientes internos e externos 
como corredores, salas, departamentos, recepções e portarias, fixadas em parede e/ou forros ou perímetros, 
estacionamentos, fachadas, corredores externos, portarias externas, dentre outros. 
Deve-se prever: 

 Fixação da câmera em postes metálicos ou paredes com os devidos suportes e acessórios de fixação 
(incluindo grade de proteção); 

 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Fornecimento e Instalação de Cabeamento (Cat5E) e conectores; 
 Adequação de posicionamento/Movimentações de ajustes em Câmeras, de acordo com orientações da 

gestão de contratos; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 
Especificações mínimas do equipamento: 

 O Servidor de Gravação de Imagens deverá ser totalmente compatível com as Câmeras Ofertadas; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá ser um hardware exclusivo concebido para operar 24/7; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá suportar no mínimo 16 canais de câmera IP, já sendo 

licenciado para esta quantidade de canais; 
 O Servidor de Gravação deverá ser fornecido com no mínimo 16 analógicas e até 8 câmeras IP; 
 O Servidor de Gravação deverá ser compatível com o protocolo padrão aberto ONVIF; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá ser acessível diretamente pelos clientes remotos 

espalhados pela rede; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá possuir pelo menos 01 portas Ethernet; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá possibilitar a Gravação por Movimento, otimizando o tempo 

de gravação; 
 Deverá ser Fornecido com Capacidade de Armazenamento mínima de 4TB, sendo o (s) disco (s) 

fornecido (s) desenvolvido (s) para sistemas de segurança; 
 Interface USB – 2 x USB 2.0 
 Interface Serial – RS 485 (half-duplex) 
 Suportar Dual Stream 

Especificações mínimas da instalação: 
Serviços a serem executados pela CONTRATADA, considera-se a instalação em ambiente interno, dentro do 
respectivo rack da localidade. 
Deve-se prever: 

 Instalação dos a vos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
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 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.3- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH TIPO  
Especificações mínimas do equipamento: 

 Deve possuir, no mínimo, 08 portas Ethernet 10/100/1000 com conectores RJ-45 e 4 portas SFP (SFP+ 
and 10GBASE-T); 

 Deve possuir Power Over Ethernet (PoE e PoE+) de acordo com o padrão IEEE 802.3af/at, com 
potência total mínima de 86W; 

 Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 
 1000BASE-T: full only 2 dual-personality ports; 
 RJ-45 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T;IEEE 802.3u Type 100BaseTX; 
 IEEE 802.3ab1000Base-T Gigabit Ethernet) or as a SFP slot (for use with SFP transceivers) 1 dual-

personality (RJ-45 or USB micro-B) Porta serial console. 
 Deverá possuir Throughput e no mínimo 14,8 Mpps. 
 Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 20 Gbps. 
 Deve possuir tamanho da tabela de endereços MAC de no mínimo 16000 entradas 

Especificações mínimas da instalação: 
Serviços a serem executados pela CONTRATADA, considera-se a instalação em ambiente interno, dentro do 
respectivo rack da localidade. 
Deve-se prever: 

 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, reservando, ainda, a 

estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CENTRAL DE ALARME 
Especificações mínimas do equipamento: 
Kit Central de Alarme com no mínimo: 

 8 zonas na placa principal, expansível até 16 zonas; 
 Conexão Ethernet; 
 Conexão Linha Telefônica; 
 Conexão GPRS (Deverá ser fornecida com o chip de dados ativo durante todo o contrato); 
 1x Teclado, com indicações em língua portuguesa; 
 1x Bateria 12v 7aH; 
 2x Sirenes 120db, 12v; 

Especificações mínimas da instalação: 
Este item engloba as especificações mínimas para Instalação Física e Configuração dos 
Equipamentos de Alarme. 

 Fixação da central de alarme em local seguro com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Inclusão de Cabeamento, conversores, conectores quando necessários; 
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 Montagem do equipamento e seus acessórios; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Configurações Básicas da Central de Alarme: Nome, atribuição de IP, Configurações zonas, 

Configurações de Alarmes, Configurações Gerais; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.5- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA 
Especificações mínimas do equipamento: 

 Sensor infravermelho; 
 Deve ser imune a animais até 20Kg; 
 Possuir processamento contra falsos alarmes; 
 Ajuste automático de sensibilidade; 
 Compensação termodinâmica; 
 Deverá possuir blindagem da parte eletrônica (placa e sensor óptico), não permitindo contato direto com 

os mesmos; 
 Cobertura mínima de 10m e angulação mínima de 91º; 

Especificações mínimas da instalação: 
Este item engloba as especificações mínimas para Instalação Física e Configuração dos Equipamentos de 
Alarme 

 Fixação do sensor em local seguro com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Inclusão de Cabeamento, conversores, conectores quando necessários; 
 Montagem do equipamento e seus acessórios; 
 Adequação de posicionamento/ Movimentações de ajustes em Sensores, de acordo com orientações 

da equipe de segurança; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.6- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 
Especificações mínimas do equipamento: 

 Laterais removíveis em chapa de aço, com mecanismo de trava interno; 
 Furação para fixação em parede; 
 Abertura inferior e superior para passagem de cabos com tampa removível; 
 Porta de frontal com estrutura em chapa aço e visor em chapa de acrílico, com fechadura e chave. 
 Possuir altura de 12U. 
 Possuir profundidade interna de 470 mm; 
 Deverão ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários à interligação de toda solução 

ofertada; 
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 Possuir acabamento em pintura eletrostática texturizada; 
 Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) régua de energia padrão 2p+ t com conexões; 
 Deverá ser fornecido com todos acessórios de fixação incluindo kit de fixação dos equipamentos; 
 Deverá ser fornecido com 1 (um) nobreak de no mínimo 600VA com entrada bivolt, com bateria interna; 

Especificações mínimas da instalação: 
 Fixação do rack parede com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.7- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR 
Especificações mínimas do equipamento: 

 Deve possuir painel de LED de no mínimo 21,5” polegadas; 
 Possuir relação de contraste dinâmico de no mínimo 5.000.000:1; 
 Possuir tempo de resposta mínimo de 5ms; 
 Possuir conexão de entrada HDMI; 
 Possuir resolução de 1920 x 1080 FHD; 
 Ser fornecido com cabo HDMI e caso necessário extensor de cabo HDMI para até 10 metros; 

Especificações mínimas da instalação: 
 Fixação do monitor em parede com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.8- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO 
A central de monitoramento trabalhará em paralelo ao sistema de monitoramento contratado para validação dos 
alarmes, auditoria e visibilidade por parte da Gestão de Contratos. 
 
Para garantir uma boa prestação dos serviços, a Central de Monitoramento será implementada em local indicado 
pela Gestão de contratos, e deverá atender todas as exigências deste termo de referência. 
A Central de Monitoramento deverá ser composta por software baseado em microcomputador apropriado à 
recepção, identificação e tratamento dos eventos gerados pelas centrais de transmissão instaladas nas 
Unidades; 
A central de monitoramento deverá ser entregue instalada e funcional; 
A central de monitoramento deverá conter no mínimo os seguintes equipamentos 
(Seguindo quantitativos e especificação mínima conforme descrito): 

 04 (Quatro) Televisores com a seguinte especificação mínima: 
 Deverá possuir tamanho mínimo de tela de 55”; 
 Deverá possuir tecnologia LED; 
 Deverá possuir resolução mínima de 1920x1080; 
 Deverá ser compatível com suportes padrão VESA; 
 Deverá ser fornecida com suporte de parede tipo braço regulável; 
 Deverá possuir ângulo de visão de 178 graus horizontal e vertical; 
 Deverá possuir tempo de resposta de no mínimo 8ms 

01 (Hum) Gerenciador de VideoWall com a seguinte especificação Mínima: 
 Deverá possuir no mínimo 8 saídas Hdmi; 
 Ser compatível com o software de monitoramento ofertado; 
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 Deverá possuir resolução mínima de 1920x1080 em cada saída; 
02 (Duas) Estações de trabalho para Visualização das Imagens com a seguinte especificação Mínima: 

 Deverá possuir no mínimo Processador Intel Core I5 com no mínimo 6 núcleos, 9MB de Cache e 2,8 
GHZ de frequência; 

 Deverá possuir no mínimo 8 (oito) Gb de Memória; 
 Deverá rodar em sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro ou superior; 
 Deverá possuir placa de vídeo com no mínimo 02 saídas Display Port e/ou HDMI, podendo ser 01 saída 

de cada, e deverá vir acompanhada de no mínimo 02 adaptadores DisplayPort para HDMI; 
 Ser fornecido com dois monitores Full HD de 21.5 polegadas; 
 Deverá possuir no mínimo 01 porta Gigabit 1000-Base T; 
 Fornecidos com mouse e teclado padrão ABNT2. 
 Ser fornecido com mesa controladora PTZ, com as seguintes funções: 

Deverá possuir interfase USB HID para alimentação e comunicação; 
Deverá possuir controle PTZ 3D; 
Deverá possuir no mínimo 2 botões de controle do joystick; 
Deverá possuir no mínimo 15 botões programáveis 

02 (Dois) servidores, devendo ter minimamente, as seguintes características: 
 Deverá possuir um Processador Xeon mínimo 8C – mínimo Cachê 11mb – mínimo 2.1GHz; 
 Deverá possuir mínimo 16Gb RAM DDR4; 
 Deverá possuir no mínimo quatro discos de 240GB SSD; 
 Deverá ser um hardware exclusivo concebido para operar 24/7; 
 Deverá ser compatível com a infraestrutura de IT existente e não requerer cabeamento especial para 

sua inserção na rede; 
 Deverá rodar em sistema operacional Microsoft Windows Server 2012 ou superior; 
 Deverá ser escalável, ou seja, deverá permitir expansões de armazenamento; 
 Deverá ser acessível diretamente pelos clientes remotos espalhados pela rede; 
 Deverá suportar RAID5 e/ou RAID6 
 Deverá permitir que os discos rígidos sejam trocados enquanto ligados, quando necessário 
 (hot swap); 
 Deverá oferecer a habilidade de troca entre fonte de energia enquanto ligados; 
 Deverá possuir pelo menos 1 (uma) redundância de fonte (com potência equivalente). 
 Deverá possuir pelo menos 02 portas Ethernet Gigabit; 
 Deverá obedecer ao padrão dos racks de servidores de 19”; 
 Fornecido com todos os Acessórios necessários incluindo o Kit de montagem em rack (suportes, trilhos 

e ferragens) e todos os Cabo de energia necessários; 
 Possuir entrada de Energia 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, com auto interruptor; 

Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes 
TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de todas às câmeras ofertadas e deverão ser 
conectadas por servidores de vídeo ou codificadores com a seguinte especificação mínima: 

 Licença para o monitoramento de no mínimo 2240 pontos de monitoramento (licenças); 
 Possuir função Vídeo Wall para gerencia de até 08 (oito) televisores; 
 O Sistema deve possuir uma interface de gerenciamento central, para compartilhamento de 

informações, conexão conveniente e cooperação com vários serviços. Ser capaz de adicionar 
dispositivos para gerenciamento, visualização ao vivo, reprodução de arquivos de vídeo, recebimento e 
gerenciamento de alertas, controle de acesso. 

 O sistema deve ser composto por software com características, Cliente/Servidor, ter sua interface de 
gerenciamento, acessível via web, no mínimo por navegador Internet Explorer, e interface de controle e 
visualização, por meio de cliente instalado em máquinas locais e remotas, que poderão acessar um 
mesmo servidor ou diversos interligados; 
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 Deverá suportar no mínimo os seguintes codecs; H.264, H.264+, H.265 e H.265+ 
 Deverá ainda, possui versão para dispositivos móveis, compatíveis com plataformas IOS e Android, 

minimamente; 
 O sistema deverá ser minimamente compatível com sistemas: Microsoft Windows 10 e/ou Server 2008 

ou superior; 
01 (Hum) Rack para armazenamento e organização de a vos e cabeamento de rede com as seguintes 
especificações mínimas: 

 Deverá possuir tamanho mínimo de 44U; 
 Deverá armazenar equipamentos de 19”de largura; 
 Deverá possuir estrutura monobloco soldada em aço de 1,50mm 
 Deverá possuir profundidade externa mínima de 1000mm; 
 Deverá possuir tampas laterais removíveis; 
 Deverá possuir Pés niveladores que permitem o perfeito ajuste do rack no piso. 
 Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) régua de energia padrão 2p+ t com conexões, 12 

tomadas; 
 Deverá possuir sistema de ventilação forçada pelo teto; 
 Deverá possuir parte traseira com recorte ajustável para passagem de cabeamento; 
 Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) régua de energia padrão 2p+ t com conexões; 
 Deverá ser fornecido com todos acessórios de fixação incluindo kit de fixação dos equipamentos. 

01 (Hum) NOBREAK com a seguinte especificação Mínima: 
 Deverá possuir Software de gerenciamento para ambiente Windows, Linux ou MAC; 
 Deverá ser bivolt, em modo automático; 
 Deverá possuir forma de onda Senoidal Pura; 
 Deverá possuir sinalização sonora e visual com as condições do equipamento atualizadas a todo 

instante, sendo capaz de informar quando a bateria precisará ser substituída; 
 Deverá ser acionado automaticamente na falta de energia elétrica; 
 Deverá possuir capacidade de no mínimo 10.000Va; 
 As baterias deverão ser dimensionadas para suportar 3000W por 20 minutos em caso de ausência de 

energia; 
 Deverá ser fornecido com baterias externas; 
 Deverá possuir chave liga/desliga; 

Link de Internet com a seguinte especificação Mínima: 
 A contratada deverá disponibilizar na Central de Monitoramento um link de acesso (dados) para 

recepção das imagens das unidades (Sites) 
Especificações mínimas da instalação: 

 Fixação dos monitores em parede com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Construção de um Painel de Madeira para recepção dos 8 televisores; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Configuração de todos ativos, incluindo documentação; 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

5.9- FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO 5MB 
LINK DE DADOS com a seguinte especificação Mínima; 

 A contratada deverá disponibilizar em cada unidade um link de acesso (dados) de 
no mínimo 5MB para transmissão das imagens das unidades (Sites) para central de monitoramento, o mesmo 
deverá ser entregue preferencialmente cabeado (ADSL ou CABLE ou FIBRA), não sendo possível na localidade, 
também será aceita a entrega do link via Enlace de Rádio; 
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 Esse item poderá ser subcontratado; 
5.10 – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO MONITORAMENTO, PRONTA RESPOSTA E SEGURO 
5.10.1 – Monitoramento e Pronta Resposta 

 Os Serviços de Monitoramento têm como objetivo monitorar durante 24 horas por dia/07 dias por 
semana, as centrais de alarme e câmeras instaladas nas Unidades e nos demais equipamentos 
especificados neste Termo de Referência. 

 O Serviços de Pronta Resposta tem como objetivo o atendimento em campo, prestado por Fiscais 
motorizados, quando acionados pela Central de Alarme que deverão: Averiguar anormalidades; estar 
em contato constante com a Central de Monitoramento; analisar e identificar situações suspeitas, 
acionar o serviço emergencial (Polícia, Corpo de Bombeiros, etc.) para averiguação quando necessário 
e ainda acionar o responsável indicado pelo CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar durante período ininterrupto veículos caracterizados com a 
logomarca da CONTRATADA ou subcontratada, não sendo permitido uso de veículos sem identificação 
da empresa prestadora de serviço para atendimento de ocorrências, em perfeito estado de 
conservação, de manutenção e trafegabilidade, equipado com meios de comunicação adequados para 
comunicar-se com a Central de Monitoramento da Contratante. 

 A CONTRATANTE deverá ser comunicada imediatamente acerca de qualquer ocorrência de 
anormalidade detectada pelo sistema de vigilância eletrônica, informando, ainda: o local; tipo de evento; 
setor violado; data; horário; histórico do atendimento com as providências adotadas; 

 O Sistema de Monitoramento deverá ser composto por central de recepção dos eventos por meio de 
INTERNET/TCP/IP, linha telefônica e Sistema de GPRS (General Packet Radio Service). Este sistema 
deverá permitir o controle e armazenamento de todos os eventos ocorridos, possibilitando de forma 
organizada, manipular os diversos eventos ao mesmo tempo. 

 O Sistema deverá ser atendido no mínimo, por linhas telefônicas exclusivas para as recepções dos 
sinais de alarmes e demais componentes da infraestrutura e possuir os seguintes recursos: 
Receber todos os eventos enviados pelas centrais de alarme e equipamentos de CFTV instaladas nos 
postos remotos de vigilância eletrônicas instaladas nos equipamentos públicos, processando e 
decodificando-os para a monitoria dos mesmos. 
A o receber o sinal de alarme, o Software de monitoramento deverá automaticamente gerar um pop-up 
das imagens relacionadas as unidades vinculadas ao evento. 
O Software deve ser capaz de gravar as imagens do pop-up e pertinentes ao evento de alarme, 
vinculadas ao mesmo evento para efeitos de relatório posteriores, este vínculo na gravação deverá ser 
automático. 
O Sistema também deverá ter o recurso de vídeo ronda eletrônica, para que possa de forma esporádica 
efetuar vídeo ronda nas Unidades monitoradas. 
O Software de monitoramento deverá ter recurso que permita a contagem do tempo de atendimento do 
evento, desde a sua chegada, até o tratamento do operador, e este tempo deverá ser programável e 
caso excedido, o Software deverá gerar um alarme audível de tempo excedido e mudar o status do 
evento, para evento com tempo excedido de tratamento (tal recurso visa dar agilidade aos tratamentos 
de eventos de forma prioritária); 
Além do Sistema principal de recepção de eventos, ter mais 02 (dois) recursos para redundância; 
Possuir Sistema de garantia de funcionamento, em caso de interrupção no fornecimento de energia 
elétrica, por no mínimo, 6 (seis) horas ininterruptas; 
Controlar posição aberto/fechado; 
Informar quando o sistema não for armado em horário previsto; 
Identificação do usuário em arme/desarme; 
Controlar o tempo de atendimento dos eventos; 
Controlar o tempo de atendimento por viaturas; 
Identificar falta de comunicação; 
Ter banco de dados para armazenamento de eventos, por no mínimo, 12 (doze) meses; 
Processar vários eventos ao mesmo tempo; 
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Ter controle de Ordem de Serviços; 
Recurso de acesso a relatórios via internet; 
Controle de teste automático; 
Controle de “não armado”; 
Monitorar eventos na tela, tais como: alarme de furto, coação, pânico, falta de alimentação, falha na 
comunicação, arme/desarme, bateria baixa, inibição de zona, arme parcial, curto circuito no sistema, 
problema na sirene, entre outros; 

5.10.2 – Franquia para ressarcimento 
A CONTRATADA deverá ressarcir à CONTRATANTE, nas mesmas condições em que se encontravam 
quaisquer bens, equipamento e/ou utensílios que por ventura sejam subtraídos, danificados ou desaparecidos 
das áreas de abrangência da Segurança Eletrônica, no caso de roubos e furtos de bens, incluso arrombamento, 
com o teto anual de 30.000,00 (trinta mil reais) por unidade, sendo o prazo de recomposição de no máximo 30 
(trinta) dias para bens patrimoniados e 48(quarenta e oito) horas para bens não patrimoniados que integram a 
estrutura física da unidade monitorada. 
6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA: 
 As empresas deverão atender, no que couber, o disposto na Lei nº 7.102/83, que estabelece normas para a 
constituição e funcionamento das empresas que exploram serviços de segurança, regulamentada pelo Decreto 
nº 89.056/83 e pela portaria nº 992/95 do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça.As empresas 
deverão comprovar,ainda a qualificação técnica por meio de : 
•Registro da empresa licitante e de seu responsável técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia-CREA, conforme da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017 através de certidão de registro de 
pessoa jurídica e certidão de registro de pessoa física, dentro da validade, na forma da Lei n 5.194/66, 
constando no mínimo um Engenheiro em Eletricista e/ou Engenheiro em Telecomunicação como responsável 
técnico; 
•Comprovação de que o ResponsávelTécnico da licitante possuem vínculo jurídico com a empresa licitante, 
através, por exemplo, de contrato de prestação de serviço, ou, no caso de empregados pertencentes ao quadro 
de empregados da licitante, cópia autenticada da CTPS do mesmo. Quando se tratar de dirigente ou sócio da 
empresa licitante, tal comprovação será realizada mediante a apresentação do Contrato Social ou Certidão da 
Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente atualizado; 
•VistoriaTécnica nas unidades para conhecimento do local e condições de instalações dos equipamentos. 
•Apresentar Atestados de Capacidade Técnico Operacional de empresas públicas ou privadas, comprovando a 
aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características tecnológicas e operacionais, 
quantidades com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, em nome da licitante; 
•Serão considerados compatíveis em características com o objeto ora licitado atestados de capacidade técnica 
que comprovar que a licitante executa ou executou de maneira concomitante por pelo menos 01 (um) ano 
ininterruptos de atuação, locação ou prestação de serviço de instalação, manutenção, monitoramento em 
sistema de CFTV e sistema de alarmes. 
•Deverá ser comprovado obrigatoriamente nos atestados, os seguintes quesitos, admitindo-se a soma de 
atestados para os serviços a serem executados e compativeis ao objeto. 
•Deverá ser disponibilizada todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 
•O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item do 
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
7 - DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO PARA O LOTE 01 
Para composição do preço, a empresa licitante poderá adotar como parâmetro todas as descrições/informações 
apresentadas no anexo II, podendo também realizar visita técnica para tal intento. 
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• Para os valores referente a locação dos equipamentos componentes do Sistema de Videomonitoramento, a 
CONTRATADA deverá contemplar todos os custos e impostos. 
•O valor global da proposta para este lote deverá estar contemplado pelos valores totais dos itens. 
1 - COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 
• Os quantitativos listados são estimados, não obrigando o Município pela contratação total. 
2 - OBSERVAÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
•A licitante vencedora deverá prestar suporte técnico ao sistema de segurança durante a vigência do contrato em 
regime 8x5; Segunda a sexta feira em horário comercial. 
•O suporte e assistência às câmeras deverá prever manutenção física e lógica dos equipamentos, realizando-se 
testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de 
serviço acordados neste Projeto. 
•Os atendimentos aos chamados técnicos deverão ser prestados de acordo como o nível de severidades abaixo: 
Níveis de Severidade dos Chamados: 
01 – Alto – Serviços e Equipamentos diretamente relacionados à Central de Monitoramento: 
Servidores e falhas graves em pontos de monitoramento. 
02 – Médio – Serviços com indisponibilidade parcial: Falhas médias em pontos de monitoramento, sensores, 
centrais de alarme e servidores. 
03- Baixo – Serviços indisponíveis com baixa importância, alarmes e avisos de equipamentos, insatisfações, 
críticas ou dúvidas. 
Tempo para atendimento dos chamados – Acordos de Níveis de Serviço 
•Entende-se por início do atendimento o momento da abertura do chamado técnico pelos colaboradores da 
CONTRATANTE ou através da equipe de monitoramento local; 
•Entende-se por término de atendimento a disponibilidade da solução para uso em perfeitas condições de 
funcionamento; 
•O nível de severidade será informado pela CONTRATANTE ou equipe de monitoramento no momento da 
abertura de cada chamado; 
•O nível de severidade poderá ser reclassificado a critério da CONTRATANTE. Caso isso ocorra haverá o início 
de nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade; 
•Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da 
solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências 
adotadas e demais informações pertinentes; 
•A manutenção preventiva do sistema deverá ser realizada de forma periódica, com a realização de uma visita 
semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção; 
•A licitante vencedora deverá apresentar um cronograma de manutenção preventiva semestral, para análise e 
aprovação da CONTRATANTE, envolvendo toda a solução de segurança; 
•A licitante vencedora deverá realizar uma visita semestral específica para manutenção preventiva onde deverá 
seguir as recomendações do fabricante, conforme descrito a seguir: 
•Conjunto de câmeras, sensores, fontes, caixas de proteção e acessórios: 
Limpeza geral das caixas de proteção; 
Limpeza do visor/globo de proteção das câmeras/sensores; 
Verificação dos conectores; 
Verificação do sistema de alimentação; 
Verificação das instalações física (suporte e fiação). 
Servidor, Acessórios: 
Limpeza geral; 
Checagem de conexões, fontes e nobreaks; 
Verificação de periféricos; 
Testes de resposta a comando; 
Medição da tensão de alimentação; 
Checagem dos conectores dos periféricos; 
Revisão geral das configurações e ajustes necessários; 
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Monitores; 
Verificação dos ajustes de tela; 
Checagem de todas as conexões. 
A licitante vencedora deverá manter ao longo do contrato, equipe técnica especializada para completa 
manutenção e suporte dos Sistemas implantados. 
3 – AMOSTRA/CATÁLOGO 
Deverá ser apresentado catálogo/Folder para comprovar as especificações dos seguintes equipamentos: 
Câmeras 
Servidor de Gravação 
Kit de Alarme 
Sensores 
•EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/PROTÓTIPO: O Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de 
amostra dos pontos de monitoramento, servidores e softwares especificados nesse documento para análise de 
sua conformidade com as exigências do Edital. 
•A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) pelo primeiro colocado e, havendo desclassificação ou 
inabilitação pelo segundo colocado, e assim sucessivamente, respeitando a ordem de classificação final dos 
lances ofertados. 
•Caso o licitante seja convocado a apresentar as amostras/protótipos e não apresente no prazo de 5 dias úteis, 
ou na hipótese de não atendimento às exigências do Edital, a proposta do licitante não será aceita. 
•As amostras poderão ser dispensadas pelo setor técnico responsável pela análise do objeto, desde que 
apresentado prospecto ou manual do produto ofertado, os quais contenham todas as informações técnicas do 
objeto, atendendo às exigências edilícias, ou pelo prévio conhecimento acerca da aceitabilidade da 
marca/modelo apresentado pelo licitante. 
4 - PRAZO DE INSTALAÇÃO LOTE 01 
•O prazo de instalação e funcionamento dos equipamentos deverá ser de, no máximo, (120) dias corridos, a 
contar da ordem inicial de serviço emitida. 
5 - PRAZO E VALOR CONTRATUAL 
5.1 - DO PRAZO 
•O prazo de vigência do Contrato será de até 12 meses, adstrito ao correspondente exercício financeiro, 
podendo ser prorrogado por interesse da administração pública, por períodos iguais e sucessivos, na forma do 
artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993. 
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1.São Obrigações da Contratada.A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 
relação da rede de assistência técnica autorizada (quando necessário);  

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.1.5.manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.6.indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
8.2.São obrigações da contratante: 

8.2.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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         8.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

8.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

8.2.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

8.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
         8.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
9 – ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 
a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  
10 –CONTROLE DA EXECUÇÃO 
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
11 – AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
11.2.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

11.2.1.ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.2.2.fraudar na execução do contrato;  
11.2.3.comportar-se de modo inidôneo;  
11.2.4.cometer fraude fiscal;  
11.2.5.não mantiver a proposta 

11.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

11.3.1.advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante;  

11.3.2.suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

11.3.3.impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento nos 
possíveis sistemas pelo prazo de até cinco anos;  

11.3.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados;  
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11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 
profissionais que:  

11.4.1.tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  

11.4.2.tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
11.4.3.demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  
11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
12– PRAZO DE GARANTIA E VALIDADE 
12.1. O prazo de garantia e validade dos produtos deverão ser de no mínimo 01 (um) ano, contados a partir da 
entrega e instalações nos locais determinados. 
13 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
13.1. A forma de adjudicação dos materiais em questão, deve ser a de menor preço por item. 
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
14.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos previstos no Orçamento das 
Secretarias Municipais de Gestão, Saúde, Educação e Assistência,conforme indicada. 
15 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta-corrente indicada na nota fiscal de 
fornecimento, através de Ordem Bancária, após o recebimento definitivo dos materiais, caso não haja ressalvas. 
15.2. No prazo de 30 (trinta) dias úteis, será procedido o pagamento, contados a partir da certificação da nota 
fiscal/fatura, que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:  
a) Certidão do FGTS-CRF; e 
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais; 
c) Dívida Ativa da União, e 
d) certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias, municipal, Estadual. 
15.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
contratual ou outra que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, apurada no devido processo 
legal. 
16 – SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
16.1. Departamento Administrativo e Financeiro DAF/GESTÃO/PMM. 
 

Marlos Paranhos Pereira 
Diretor DAF/SEMAD/PMM 

Decreto n°.1.785/2014-PMM 
 
Autorizo e aprovo o presente Termo de Referência, por atender plenamente às necessidades deste Município, tanto quanto 
ao aspecto descritivo dos itens, quanto aos quantitativos. Os materiais e serviços a serem adquiridos são de importância 
fundamental e baseadas em manifestações e contratações anteriores para atender às necessidades das Secretarias e 
Coordenadorias pertencentes a Prefeitura de Macapá.  
 

Em: ____/____/2020. 
 
 
 

Carlos Michel Miranda da Fonseca 
Secretário Municipal de Gestão/PMM 

Decreto n°.1.452/2020-PMM 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020-SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
Processo Administrativo nº: 196/2020 - Secretaria Municipal de Gestão 

ANEXO – II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
  

FONECEDOR: CNPJ. Nº 
ENDEREÇO: BAIRRO: 
MUNICÍPIO: ESTADO: FONE: 
E-mail:_________________________________________________ 

Item Especificação Quant. Unid. 
Marca/ 

Fabricação 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01       
02       
(...)       

       
       
       
       

VALOR TOTAL GLOBAL R$ ------------------------------  

VALOR POR EXTENSO: 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: ________-_______ 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: _____________ 
PRAZO DE ENTREGA:____________________ 
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE:_______ 
Prazo de validade no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura dos envelopes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
Carimbo e Assinatura 

 
 
 
 
 
 

Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos 
e indiretos do objeto licitado. 
 

Macapá/AP _____ de _____________ 2020. 
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ANEXO – III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

  
 
 
 
 
  A________(nome da empresa)_______, inscrita no CNPJ sob n.º 
_______________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)  
_______________________________, portador da Cédula de Identidade n.º ___________________, 
DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame. 

 
 
 

Local/Data. 
 
 
 
 
 

(________Razão Social da Empresa________). 
CNPJ. Nº_________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO – IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 
 
A Prefeitura Municipal de Macapá/AP 
Central de Compras e Licitações  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº.______/2020 – SUBSECRETARIA DE COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES. 
 
 
  (______Razão Social da Empresa_____), estabelecida na (_________endereço 
completo_________), inscrita no CNPJ. sob o nº.___________, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
 
 
 DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, para efeito 
de participação no processo licitatório em epígrafe, que a empresa não possui fato impeditivo que altere os 
dados para efetivação de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 

Local/Data. 
 
 

(________Razão Social da Empresa________). 
CNPJ. Nº_________________. 

 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO – V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

_______ (Razão Social da Empresa)_______, inscrito no CNPJ. n.º _________________, por intermédio de 
seu representante legal, o (a) Sr.(a) _________________, portador (a) da cédula de Identidade nº 
______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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/Data. 

 

 

 

 

(________Razão Social da Empresa________). 
CNPJ. Nº_________________. 

 
 
 
 

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO – VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

 

 

_________( Razão Social da Empresa)_________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) __________________________, portador (a) da cédula de 
identidade nº. _____________________ e de CPF nº. ______________________DECLARA, para fins do 
disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º ______/2020 – SUBSECRETARIA DE COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, 
é considerada: (....) MICROEMPRESA, (....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

   
 
 

Local/Data. 
 
 
 
 
 

(________Razão Social da Empresa________). 
CNPJ. Nº______________ 

 
 
 
 
 
 

Obs. A declaração acima deverá ser assinalada com “X” no local correspondente, ratificando-se a 
condição jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO – VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(_________Representante legal da empresa______), como representante devidamente constituído da 
empresa:(_____empresa licitante____), inscrita no CNPJ. sob o nº ____________________, doravante 
denominada licitante, para fins do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ______/2020–SUBSECRETARIA DE 
COMPRAS E CONTRATAÇÕES , DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 a) A PROPOSTA apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ______/2020 – 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, 
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
______/2020 - SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES não foi informada, discutida ou recebida 
de qualquer outro participante potencial. 
 c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ______/2020 - SUBSECRETARIA DE 
COMPRAS E CONTRATAÇÕES. 
 d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
______/2020 - SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES, não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. 
 e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
______/2020 - SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas; e 
 f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

Local/Data. 
 

(________Razão Social da Empresa________). 
CNPJ. Nº______________ 

 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO – VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO 
 
 

 
(_______nome da empresa________) inscrita no CNPJ sob o nº_____________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ________________________________________________, 
portador (a) da cédula de Identidade nº ________________________e do CPF nº ___________________, 
DECLARA que: 
 
 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos do órgão 
ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação; 
 
 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linhareta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade 
CONTRATANTE ou responsável pela licitação. 

 
 
 

Local/Data. 
 
 
 
 

 
(________Razão Social da Empresa________). 

CNPJ. Nº______________ 
 
 
 
 
 

 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO – IX 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa ___________________, 
inscrita no CNPJ. sob o nº__________________ estabelecida, na avenida ________________________, 
forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) o(s) os objetos nas seguintes descrições e quantidades:  

1- ______________________________________. 
 
2- ______________________________________. 

 Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 
constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  

   

Local/Data. 

 

 

 

 (_______Nome do responsável/procurador_______) 
CPF.Nº__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO – X 

 
MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ, INTERMEDIADO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX E A 
EMPRESA XXXXXXXXX, PARA XXXXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento oMUNICÍPIO DE MACAPÁ por Intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXX 
– XXXX/PMM, através de seu(sua) Secretario(a) o(a) Senhor(a) XXXXXXXXXXXXX, Brasileiro(a), estado civil, 
profissão, com RG nº 00000/UF e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Rua XXXXXXXXXX, nº 
XXXXX, Bairro XXXXXXXXXX, doravante simplesmente denominado(a) como CONTRATANTE, e A Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, sito a XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, 
Bairro: XXXXXXXXX, cidade de Cidade xxxxxxxxx/xx, inscrita no CNPJ sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste 
ato representada por seu sócio proprietário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brasileiro, estado civil, profissão, RG nº 
00000/UF e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Rua XXXXXXXXXX, nº XXXXX, Bairro 
XXXXXXXXXX, denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 
n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital 
doPREGÃOELETRÔNICO Nº 073/2020-SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES, pelos termos 
da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
1.1. As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Art. 37, caput, da 
Constituição Federal, nas normas definidas na Lei n.º 10.520/02, no Decreto 10.024/19, Decreto nº 7.892/2013, e 
subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93, no edital e seus anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020-
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES, devidamente homologado no dia XX de XXXXXXXX 
de XXXX oriundo do Processo AdministrativoNºXXXX/201X-XXXX/PMM, bem comoATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº XXX/2020-XXXX/PMM,publicada em: XX.XX.2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:  
2.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, locação, 
monitoramento, manutenção de segurança eletrônica 24h por dia, 7 dias por semana, por meio de 
sistema de circuito fechado de tv, sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial de sistema de 
vigilância eletrônica nas unidades que compõem a prefeitura municipal de macapá, no período de 12 
(doze) meses, por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, para as unidades de forma continua, com o 
intuito de proteger, resguardar o patrimônio público, aos servidores públicos e aos usuários desta 
municipalidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: 
3.1. O valor atribuído ao presente Contrato é no valor de R$ .Considerando que nos preços ajustados já se 
incluem todos os impostos, taxas, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir 
na contratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
4.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos previstos no Orçamento das 
Secretarias Municipais de Gestão,Saúde,Educação e Assistência,conforme indicada. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:  
5.1. O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta-corrente indicada na nota fiscal de fornecimento, 
através de Ordem Bancária, após o recebimento definitivo dos materiais, caso não haja ressalvas. 
5.2. No prazo de 30 (trinta) dias úteis, será procedido o pagamento, contados a partir da certificação da nota 
fiscal/fatura, que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:  
a) Certidão do FGTS-CRF; e 
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais; 
c) Dívida Ativa da União, e 
d) certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias, municipal, Estadual. 
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
contratual ou outra que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, apurada no devido processo 
legal. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Entende-se por infraestrutura todo e qualquer elemento componente a implementação do 
Sistema de Videomonitoramento (racks, tubulação, cabeamento adaptação de instalações elétricas, etc); 
Entende-se por instalação a montagem, a fixação, os ajustes, a interligação entre si e com quadros e painéis, a 
alimentação elétrica de todos os equipamentos, execução de testes e a colocação em operação de todo o 
sistema em perfeito funcionamento. Inclui os serviços de adequação, de montagem, de instalação e testes, 
inclusive obras civis, se houver; 
Após conclusão dos serviços de instalação, a CONTRATADA deve retirar todo o material existente, entulho ou 
quaisquer materiais remanescentes do trabalho executado. Os locais deverão ser entregues em perfeitas 
condições de higiene e limpeza, bem como acompanhar os padrões estéticos da CONTRATANTE; 
Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados e desempenho, devendo a 
CONTRATADA implantar a solução mais adequada para o caso concreto, de modo a aperfeiçoar a qualidade 
dos serviços e a buscar a melhor integração entre materiais, equipamentos, instrumentos e outros componentes, 
entre si e com o serviço de monitoramento, fazendo funcionar eficientemente o sistema de forma integral. 
6.1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA  
Especificações mínimas do equipamento: 

 Ponto de monitoramento remoto, tipo bulletcom capacidade de obtenção de detalhes (identificação) de 
imagem a até 20 metros do local de instalação; 

 Deverá possui grau de proteção suficiente para o uso em ambientes internos/externos, mínimo IP66; 
 2 megapixel – alta performance CMOS 
 Deverá possuir tecnologia infravermelho, mantendo o nível ideal de iluminação do ambiente. 
 Distância mínima IR 20 metros; 
 Deve possuir resolução mínima de 1920 × 1080; 
 Deve possuir DWDR; 
 Deve possuir abertura horizontal de imagem de no mínimo 103° (graus); 
 Deve possuir iluminador IR integrado de fábrica; 
 Lente 2,8 mm 
 Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS 
 Deve ser fornecida com suporte de fixação em poste ou parede e todos os adaptadores necessários; 

Especificações mínimas da instalação: 
Serviços a serem executados pela CONTRATADA, considera-se a instalação em ambientes internos e externos 
como corredores, salas, departamentos, recepções e portarias, fixadas em parede e/ou forros ou perímetros, 
estacionamentos, fachadas, corredores externos, portarias externas, dentre outros. 
Deve-se prever: 

 Fixação da câmera em postes metálicos ou paredes com os devidos suportes e acessórios de fixação 
(incluindo grade de proteção); 
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 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Fornecimento e Instalação de Cabeamento (Cat5E) e conectores; 
 Adequação de posicionamento/Movimentações de ajustes em Câmeras, de acordo com orientações da 

gestão de contratos; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 
Especificações mínimas do equipamento: 

 O Servidor de Gravação de Imagens deverá ser totalmente compatível com as Câmeras Ofertadas; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá ser um hardware exclusivo concebido para operar 24/7; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá suportar no mínimo 16 canais de câmera IP, já sendo 

licenciado para esta quantidade de canais; 
 O Servidor de Gravação deverá ser fornecido com no mínimo 16 analógicas e até 8 câmeras IP; 
 O Servidor de Gravação deverá ser compatível com o protocolo padrão aberto ONVIF; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá ser acessível diretamente pelos clientes remotos 

espalhados pela rede; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá possuir pelo menos 01 portas Ethernet; 
 O Servidor de Gravação de Imagens deverá possibilitar a Gravação por Movimento, otimizando o tempo 

de gravação; 
 Deverá ser Fornecido com Capacidade de Armazenamento mínima de 4TB, sendo o (s) disco (s) 

fornecido (s) desenvolvido (s) para sistemas de segurança; 
 Interface USB – 2 x USB 2.0 
 Interface Serial – RS 485 (half-duplex) 
 Suportar Dual Stream 

Especificações mínimas da instalação: 
Serviços a serem executados pela CONTRATADA, considera-se a instalação em ambiente interno, dentro do 
respectivo rack da localidade. 
Deve-se prever: 

 Instalação dos a vos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.3- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH TIPO  
Especificações mínimas do equipamento: 

 Deve possuir, no mínimo, 08 portas Ethernet 10/100/1000 com conectores RJ-45 e 4 portas SFP (SFP+ 
and 10GBASE-T); 

 Deve possuir Power Over Ethernet (PoE e PoE+) de acordo com o padrão IEEE 802.3af/at, com 
potência total mínima de 86W; 
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 Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 
 1000BASE-T: full only 2 dual-personality ports; 
 RJ-45 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T;IEEE 802.3u Type 100BaseTX; 
 IEEE 802.3ab1000Base-T Gigabit Ethernet) or as a SFP slot (for use with SFP transceivers) 1 dual-

personality (RJ-45 or USB micro-B) Porta serial console. 
 Deverá possuir Throughput e no mínimo 14,8 Mpps. 
 Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 20 Gbps. 
 Deve possuir tamanho da tabela de endereços MAC de no mínimo 16000 entradas 

Especificações mínimas da instalação: 
Serviços a serem executados pela CONTRATADA, considera-se a instalação em ambiente interno, dentro do 
respectivo rack da localidade. 
Deve-se prever: 

 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, reservando, ainda, a 

estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CENTRAL DE ALARME 
Especificações mínimas do equipamento: 
Kit Central de Alarme com no mínimo: 
 

 8 zonas na placa principal, expansível até 16 zonas; 
 Conexão Ethernet; 
 Conexão Linha Telefônica; 
 Conexão GPRS (Deverá ser fornecida com o chip de dados ativo durante todo o contrato); 
 1x Teclado, com indicações em língua portuguesa; 
 1x Bateria 12v 7aH; 
 2x Sirenes 120db, 12v; 

Especificações mínimas da instalação: 
Este item engloba as especificações mínimas para Instalação Física e Configuração dos 
Equipamentos de Alarme. 
 

 Fixação da central de alarme em local seguro com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Inclusão de Cabeamento, conversores, conectores quando necessários; 
 Montagem do equipamento e seus acessórios; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Configurações Básicas da Central de Alarme: Nome, atribuição de IP, Configurações zonas, 

Configurações de Alarmes, Configurações Gerais; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
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 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 
a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.5- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA 
Especificações mínimas do equipamento: 

 Sensor infravermelho; 
 Deve ser imune a animais até 20Kg; 
 Possuir processamento contra falsos alarmes; 
 Ajuste automático de sensibilidade; 
 Compensação termodinâmica; 
 Deverá possuir blindagem da parte eletrônica (placa e sensor óptico), não permitindo contato direto com 

os mesmos; 
 Cobertura mínima de 10m e angulação mínima de 91º; 

Especificações mínimas da instalação: 
Este item engloba as especificações mínimas para Instalação Física e Configuração dos Equipamentos de 
Alarme 

 Fixação do sensor em local seguro com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Inclusão de Cabeamento, conversores, conectores quando necessários; 
 Montagem do equipamento e seus acessórios; 
 Adequação de posicionamento/ Movimentações de ajustes em Sensores, de acordo com orientações 

da equipe de segurança; 
 Configuração das funcionalidades básicas para que o equipamento entre em operação no ambiente 

proposto; 
 Integração deste componente ao demais componentes da solução; 
 Identificação física dos equipamentos; 
 Inclusão dos dados de configuração de todos os equipamentos na documentação depois de instalados. 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.6- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 
Especificações mínimas do equipamento: 

 Laterais removíveis em chapa de aço, com mecanismo de trava interno; 
 Furação para fixação em parede; 
 Abertura inferior e superior para passagem de cabos com tampa removível; 
 Porta de frontal com estrutura em chapa aço e visor em chapa de acrílico, com fechadura e chave. 
 Possuir altura de 12U. 
 Possuir profundidade interna de 470 mm; 
 Deverão ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários à interligação de toda solução 

ofertada; 
 Possuir acabamento em pintura eletrostática texturizada; 
 Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) régua de energia padrão 2p+ t com conexões; 
 Deverá ser fornecido com todos acessórios de fixação incluindo kit de fixação dos equipamentos; 
 Deverá ser fornecido com 1 (um) nobreak de no mínimo 600VA com entrada bivolt, com bateria interna; 

Especificações mínimas da instalação: 
 Fixação do rack parede com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
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 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 
a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.7- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR 
Especificações mínimas do equipamento: 

 Deve possuir painel de LED de no mínimo 21,5” polegadas; 
 Possuir relação de contraste dinâmico de no mínimo 5.000.000:1; 
 Possuir tempo de resposta mínimo de 5ms; 
 Possuir conexão de entrada HDMI; 
 Possuir resolução de 1920 x 1080 FHD; 
 Ser fornecido com cabo HDMI e caso necessário extensor de cabo HDMI para até 10 metros; 

Especificações mínimas da instalação: 
 Fixação do monitor em parede com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.8- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO 
A central de monitoramento trabalhará em paralelo ao sistema de monitoramento contratado para validação dos 
alarmes, auditoria e visibilidade por parte da Gestão de Contratos. 
 
Para garantir uma boa prestação dos serviços, a Central de Monitoramento será implementada em local indicado 
pela Gestão de contratos, e deverá atender todas as exigências deste termo de referência. 
A Central de Monitoramento deverá ser composta por software baseado em microcomputador apropriado à 
recepção, identificação e tratamento dos eventos gerados pelas centrais de transmissão instaladas nas 
Unidades; 
A central de monitoramento deverá ser entregue instalada e funcional; 
A central de monitoramento deverá conter no mínimo os seguintes equipamentos 
(Seguindo quantitativos e especificação mínima conforme descrito): 

 04 (Quatro) Televisores com a seguinte especificação mínima: 
 Deverá possuir tamanho mínimo de tela de 55”; 
 Deverá possuir tecnologia LED; 
 Deverá possuir resolução mínima de 1920x1080; 
 Deverá ser compatível com suportes padrão VESA; 
 Deverá ser fornecida com suporte de parede tipo braço regulável; 
 Deverá possuir ângulo de visão de 178 graus horizontal e vertical; 
 Deverá possuir tempo de resposta de no mínimo 8ms 

01 (Hum) Gerenciador de VideoWall com a seguinte especificação Mínima: 
 Deverá possuir no mínimo 8 saídas Hdmi; 
 Ser compatível com o software de monitoramento ofertado; 
 Deverá possuir resolução mínima de 1920x1080 em cada saída; 

02 (Duas) Estações de trabalho para Visualização das Imagens com a seguinte especificação Mínima: 
 Deverá possuir no mínimo Processador Intel Core I5 com no mínimo 6 núcleos, 9MB de Cache e 2,8 

GHZ de frequência; 
 Deverá possuir no mínimo 8 (oito) Gb de Memória; 
 Deverá rodar em sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro ou superior; 
 Deverá possuir placa de vídeo com no mínimo 02 saídas Display Port e/ou HDMI, podendo ser 01 saída 

de cada, e deverá vir acompanhada de no mínimo 02 adaptadores DisplayPort para HDMI; 
 Ser fornecido com dois monitores Full HD de 21.5 polegadas; 
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 Deverá possuir no mínimo 01 porta Gigabit 1000-Base T; 
 Fornecidos com mouse e teclado padrão ABNT2. 
 Ser fornecido com mesa controladora PTZ, com as seguintes funções: 

Deverá possuir interfase USB HID para alimentação e comunicação; 
Deverá possuir controle PTZ 3D; 
Deverá possuir no mínimo 2 botões de controle do joystick; 
Deverá possuir no mínimo 15 botões programáveis 

02 (Dois) servidores, devendo ter minimamente, as seguintes características: 
 Deverá possuir um Processador Xeon mínimo 8C – mínimo Cachê 11mb – mínimo 2.1GHz; 
 Deverá possuir mínimo 16Gb RAM DDR4; 
 Deverá possuir no mínimo quatro discos de 240GB SSD; 
 Deverá ser um hardware exclusivo concebido para operar 24/7; 
 Deverá ser compatível com a infraestrutura de IT existente e não requerer cabeamento especial para 

sua inserção na rede; 
 Deverá rodar em sistema operacional Microsoft Windows Server 2012 ou superior; 
 Deverá ser escalável, ou seja, deverá permitir expansões de armazenamento; 
 Deverá ser acessível diretamente pelos clientes remotos espalhados pela rede; 
 Deverá suportar RAID5 e/ou RAID6 
 Deverá permitir que os discos rígidos sejam trocados enquanto ligados, quando necessário 
 (hot swap); 
 Deverá oferecer a habilidade de troca entre fonte de energia enquanto ligados; 
 Deverá possuir pelo menos 1 (uma) redundância de fonte (com potência equivalente). 
 Deverá possuir pelo menos 02 portas Ethernet Gigabit; 
 Deverá obedecer ao padrão dos racks de servidores de 19”; 
 Fornecido com todos os Acessórios necessários incluindo o Kit de montagem em rack (suportes, trilhos 

e ferragens) e todos os Cabo de energia necessários; 
 Possuir entrada de Energia 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, com auto interruptor; 

Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes 
TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de todas às câmeras ofertadas e deverão ser 
conectadas por servidores de vídeo ou codificadores com a seguinte especificação mínima: 

 Licença para o monitoramento de no mínimo 2240 pontos de monitoramento (licenças); 
 Possuir função Vídeo Wall para gerencia de até 08 (oito) televisores; 
 O Sistema deve possuir uma interface de gerenciamento central, para compartilhamento de 

informações, conexão conveniente e cooperação com vários serviços. Ser capaz de adicionar 
dispositivos para gerenciamento, visualização ao vivo, reprodução de arquivos de vídeo, recebimento e 
gerenciamento de alertas, controle de acesso. 

 O sistema deve ser composto por software com características, Cliente/Servidor, ter sua interface de 
gerenciamento, acessível via web, no mínimo por navegador Internet Explorer, e interface de controle e 
visualização, por meio de cliente instalado em máquinas locais e remotas, que poderão acessar um 
mesmo servidor ou diversos interligados; 

 Deverá suportar no mínimo os seguintes codecs; H.264, H.264+, H.265 e H.265+ 
 Deverá ainda, possui versão para dispositivos móveis, compatíveis com plataformas IOS e Android, 

minimamente; 
 O sistema deverá ser minimamente compatível com sistemas: Microsoft Windows 10 e/ou Server 2008 

ou superior; 
01 (Hum) Rack para armazenamento e organização de a vos e cabeamento de rede com as seguintes 
especificações mínimas: 

 Deverá possuir tamanho mínimo de 44U; 
 Deverá armazenar equipamentos de 19”de largura; 
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 Deverá possuir estrutura monobloco soldada em aço de 1,50mm 
 Deverá possuir profundidade externa mínima de 1000mm; 
 Deverá possuir tampas laterais removíveis; 
 Deverá possuir Pés niveladores que permitem o perfeito ajuste do rack no piso. 
 Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) régua de energia padrão 2p+ t com conexões, 12 

tomadas; 
 Deverá possuir sistema de ventilação forçada pelo teto; 
 Deverá possuir parte traseira com recorte ajustável para passagem de cabeamento; 
 Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) régua de energia padrão 2p+ t com conexões; 
 Deverá ser fornecido com todos acessórios de fixação incluindo kit de fixação dos equipamentos. 

01 (Hum) NOBREAK com a seguinte especificação Mínima: 
 Deverá possuir Software de gerenciamento para ambiente Windows, Linux ou MAC; 
 Deverá ser bivolt, em modo automático; 
 Deverá possuir forma de onda Senoidal Pura; 
 Deverá possuir sinalização sonora e visual com as condições do equipamento atualizadas a todo 

instante, sendo capaz de informar quando a bateria precisará ser substituída; 
 Deverá ser acionado automaticamente na falta de energia elétrica; 
 Deverá possuir capacidade de no mínimo 10.000Va; 
 As baterias deverão ser dimensionadas para suportar 3000W por 20 minutos em caso de ausência de 

energia; 
 Deverá ser fornecido com baterias externas; 
 Deverá possuir chave liga/desliga; 

Link de Internet com a seguinte especificação Mínima: 
 A contratada deverá disponibilizar na Central de Monitoramento um link de acesso (dados) para 

recepção das imagens das unidades (Sites) 
Especificações mínimas da instalação: 

 Fixação dos monitores em parede com os devidos suportes e acessórios de fixação; 
 Construção de um Painel de Madeira para recepção dos 8 televisores; 
 Conexão em ponto de energia elétrica; 
 Instalação dos ativos incluindo todos os materiais necessários, teste de funcionamento; 
 Configuração de todos ativos, incluindo documentação; 
 Os sistemas serão instalados de forma a apresentarem alto grau de confiabilidade, preservando, ainda, 

a estética do ambiente, preservando-se as características originais do local e se necessário for 
reconstituindo o acabamento. 

6.9- FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO 5MB 
LINK DE DADOS com a seguinte especificação Mínima; 

 A contratada deverá disponibilizar em cada unidade um link de acesso (dados) de 
no mínimo 5MB para transmissão das imagens das unidades (Sites) para central de monitoramento, o mesmo 
deverá ser entregue preferencialmente cabeado (ADSL ou CABLE ou FIBRA), não sendo possível na localidade, 
também será aceita a entrega do link via Enlace de Rádio; 

 Esse item poderá ser subcontratado; 
6.10 – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO MONITORAMENTO, PRONTA RESPOSTA E SEGURO 
6.10.1 – Monitoramento e Pronta Resposta 

 Os Serviços de Monitoramento têm como objetivo monitorar durante 24 horas por dia/07 dias por 
semana, as centrais de alarme e câmeras instaladas nas Unidades e nos demais equipamentos 
especificados neste Termo de Referência. 

 O Serviços de Pronta Resposta tem como objetivo o atendimento em campo, prestado por Fiscais 
motorizados, quando acionados pela Central de Alarme que deverão: Averiguar anormalidades; estar 
em contato constante com a Central de Monitoramento; analisar e identificar situações suspeitas, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

46 
Avenida Coriolano Jucá, nº 66, 2º andar, Centro, CEP 68.900-101, Macapá-Ap. 

E-mail: adlan.silva@macapa.ap.gov.br - Fone: (96) 9-9970-4942 
 

acionar o serviço emergencial (Polícia, Corpo de Bombeiros, etc.) para averiguação quando necessário 
e ainda acionar o responsável indicado pelo CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar durante período ininterrupto veículos caracterizados com a 
logomarca da CONTRATADA ou subcontratada, não sendo permitido uso de veículos sem identificação 
da empresa prestadora de serviço para atendimento de ocorrências, em perfeito estado de 
conservação, de manutenção e trafegabilidade, equipado com meios de comunicação adequados para 
comunicar-se com a Central de Monitoramento da Contratante. 

 A CONTRATANTE deverá ser comunicada imediatamente acerca de qualquer ocorrência de 
anormalidade detectada pelo sistema de vigilância eletrônica, informando, ainda: o local; tipo de evento; 
setor violado; data; horário; histórico do atendimento com as providências adotadas; 

 O Sistema de Monitoramento deverá ser composto por central de recepção dos eventos por meio de 
INTERNET/TCP/IP, linha telefônica e Sistema de GPRS (General Packet Radio Service). Este sistema 
deverá permitir o controle e armazenamento de todos os eventos ocorridos, possibilitando de forma 
organizada, manipular os diversos eventos ao mesmo tempo. 

 O Sistema deverá ser atendido no mínimo, por linhas telefônicas exclusivas para as recepções dos 
sinais de alarmes e demais componentes da infraestrutura e possuir os seguintes recursos: 
Receber todos os eventos enviados pelas centrais de alarme e equipamentos de CFTV instaladas nos 
postos remotos de vigilância eletrônicas instaladas nos equipamentos públicos, processando e 
decodificando-os para a monitoria dos mesmos. 
A o receber o sinal de alarme, o Software de monitoramento deverá automaticamente gerar um pop-up 
das imagens relacionadas as unidades vinculadas ao evento. 
O Software deve ser capaz de gravar as imagens do pop-up e pertinentes ao evento de alarme, 
vinculadas ao mesmo evento para efeitos de relatório posteriores, este vínculo na gravação deverá ser 
automático. 
O Sistema também deverá ter o recurso de vídeo ronda eletrônica, para que possa de forma esporádica 
efetuar vídeo ronda nas Unidades monitoradas. 
O Software de monitoramento deverá ter recurso que permita a contagem do tempo de atendimento do 
evento, desde a sua chegada, até o tratamento do operador, e este tempo deverá ser programável e 
caso excedido, o Software deverá gerar um alarme audível de tempo excedido e mudar o status do 
evento, para evento com tempo excedido de tratamento (tal recurso visa dar agilidade aos tratamentos 
de eventos de forma prioritária); 
Além do Sistema principal de recepção de eventos, ter mais 02 (dois) recursos para redundância; 
Possuir Sistema de garantia de funcionamento, em caso de interrupção no fornecimento de energia 
elétrica, por no mínimo, 6 (seis) horas ininterruptas; 
Controlar posição aberto/fechado; 
Informar quando o sistema não for armado em horário previsto; 
Identificação do usuário em arme/desarme; 
Controlar o tempo de atendimento dos eventos; 
Controlar o tempo de atendimento por viaturas; 
Identificar falta de comunicação; 
Ter banco de dados para armazenamento de eventos, por no mínimo, 12 (doze) meses; 
Processar vários eventos ao mesmo tempo; 
Ter controle de Ordem de Serviços; 
Recurso de acesso a relatórios via internet; 
Controle de teste automático; 
Controle de “não armado”; 
Monitorar eventos na tela, tais como: alarme de furto, coação, pânico, falta de alimentação, falha na 
comunicação, arme/desarme, bateria baixa, inibição de zona, arme parcial, curto circuito no sistema, 
problema na sirene, entre outros; 

6.10.2.-Franquia para ressarcimento 
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 A CONTRATADA deverá ressarcir à CONTRATANTE, nas mesmas condições em que se encontravam 
quaisquer bens, equipamento e/ou utensílios que por ventura sejam subtraídos, danificados ou 
desaparecidos das áreas de abrangência da Segurança Eletrônica, no caso de roubos e furtos de bens, 
incluso arrombamento, com o teto anual de 30.000,00 (trinta mil reais) por unidade, sendo o prazo de 
recomposição de no máximo 30 (trinta) dias para bens patrimoniados e 48(quarenta e oito) horas para 
bens não patrimoniados que integram a estrutura física da unidade monitorada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA QUALIFICAÇÃO 
7.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA: As empresas deverão atender, no que couber, o disposto na Lei nº 
7.102/83, que estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas que exploram serviços de 
segurança, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83 e pela portaria nº 992/95 do Departamento de Polícia 
Federal do Ministério da Justiça.As empresas deverão comprovar,ainda a qualificação técnica por meio de : 
•Registro da empresa licitante e de seuresponsável  técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia-CREA, conforme da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.através de certidão de registro de 
pessoa jurídica e certidão de registro de pessoa física, dentro da validade, na forma da Lei n 5.194/66, 
constando no mínimo um Engenheiro em Eletricista e/ou Engenheiro em Telecomunicação como responsável 
técnico; 
•Comprovação de que o ResponsávelTécnico da licitante possuem vínculo jurídico com a empresa licitante, 
através, por exemplo, de contrato de prestação de serviço, ou, no caso de empregados pertencentes ao quadro 
de empregados da licitante, cópia autenticada da CTPS do mesmo. Quando se tratar de dirigente ou sócio da 
empresa licitante, tal comprovação será realizada mediante a apresentação do Contrato Social ou Certidão da 
Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente atualizado; 
•VistoriaTécnica nas unidades para conhecimento do local e condições de instalações dos equipamentos. 
•Apresentar Atestados de Capacidade Técnico Operacional de empresas públicas ou privadas, comprovando a 
aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características tecnológicas e operacionais, 
quantidades com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, em nome da licitante; 
•Serão considerados compatíveis em características com o objeto ora licitado atestados de capacidade técnica 
que comprovar que a licitante executa ou executou de maneira concomitante por pelo menos 01 (um) ano 
ininterruptos de atuação, locação ou prestação de serviço de instalação, manutenção, monitoramento em 
sistema de CFTV e sistema de alarmes. 
•Deverá ser comprovado obrigatoriamente nos atestados, os seguintes quesitos, admitindo-se a soma de 
atestados para os serviços a serem executados e compativeis ao objeto. 
•Deverá ser disponibilizada todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 
•O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item do 
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO LOTE 01 
8 - DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO PARA O LOTE 01 
Para composição do preço, a empresa licitante poderá adotar como parâmetro todas as descrições/informações 
apresentadas no anexo II, podendo também realizar visita técnica para tal intento. 
• Para os valores referente a locação dos equipamentos componentes do Sistema de Vídeomonitoramento, a 
CONTRATADA deverá contemplar todos os custos e impostos. 
•O valor global da proposta para este lote deverá estar contemplado pelos valores totais dos itens. 
1 - COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 
• Os quantitativos listados são estimados, não obrigando o Município pela contratação total. 
2 - OBSERVAÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
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•A licitante vencedora deverá prestar suporte técnico ao sistema de segurança durante a vigência do contrato em 
regime 8x5; Segunda a sexta feira em horário comercial. 
•O suporte e assistência às câmeras deverá prever manutenção física e lógica dos equipamentos, realizando-se 
testes de funcionamento, detecção de falhas e correções de qualquer gênero, de acordo com os níveis de 
serviço acordados neste Projeto. 
•Os atendimentos aos chamados técnicos deverão ser prestados de acordo como o nível de severidades abaixo: 
Níveis de Severidade dos Chamados: 
01 – Alto – Serviços e Equipamentos diretamente relacionados à Central de Monitoramento: 
Servidores e falhas graves em pontos de monitoramento. 
02 – Médio – Serviços com indisponibilidade parcial: Falhas médias em pontos de monitoramento, sensores, 
centrais de alarme e servidores. 
03- Baixo – Serviços indisponíveis com baixa importância, alarmes e avisos de equipamentos, insatisfações, 
críticas ou dúvidas. 
Tempo para atendimento dos chamados – Acordos de Níveis de Serviço 
•Entende-se por início do atendimento o momento da abertura do chamado técnico pelos colaboradores da 
CONTRATANTE ou através da equipe de monitoramento local; 
•Entende-se por término de atendimento a disponibilidade da solução para uso em perfeitas condições de 
funcionamento; 
•O nível de severidade será informado pela CONTRATANTE ou equipe de monitoramento no momento da 
abertura de cada chamado; 
•O nível de severidade poderá ser reclassificado a critério da CONTRATANTE. Caso isso ocorra haverá o início 
de nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade; 
•Deverá ser apresentado relatório das ações para cada solicitação de suporte, contendo data e hora da 
solicitação de suporte técnico, do início e do término do atendimento, identificação do problema, providências 
adotadas e demais informações pertinentes; 
•A manutenção preventiva do sistema deverá ser realizada de forma periódica, com a realização de uma visita 
semestral, em quantidade de horas suficientes para cumprir o escopo básico de manutenção; 
•A licitante vencedora deverá apresentar um cronograma de manutenção preventiva semestral, para análise e 
aprovação da CONTRATANTE, envolvendo toda a solução de segurança; 
•A licitante vencedora deverá realizar uma visita semestral específica para manutenção preventiva onde deverá 
seguir as recomendações do fabricante, conforme descrito a seguir: 
•Conjunto de câmeras, sensores, fontes, caixas de proteção e acessórios: 
Limpeza geral das caixas de proteção; 
Limpeza do visor/globo de proteção das câmeras/sensores; 
Verificação dos conectores; 
Verificação do sistema de alimentação; 
Verificação das instalações física (suporte e fiação). 
Servidor, Acessórios: 
Limpeza geral; 
Checagem de conexões, fontes e nobreaks; 
Verificação de periféricos; 
Testes de resposta a comando; 
Medição da tensão de alimentação; 
Checagem dos conectores dos periféricos; 
Revisão geral das configurações e ajustes necessários; 
Monitores; 
Verificação dos ajustes de tela; 
Checagem de todas as conexões. 
 
A licitante vencedora deverá manter ao longo do contrato, equipe técnica especializada para completa 
manutenção e suporte dos Sistemas implantados. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1.São Obrigações da Contratada.A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

9.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 
relação da rede de assistência técnica autorizada (quando necessário);  

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.5.manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.6.indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  
10.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado;  
10.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos;  
10.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOCONTROLE DA EXECUÇÃO E PRAZO DE GARANTIA. 
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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11.1. O prazo de garantia e validade dos produtos deverão ser de no mínimo 01 (um) ano, contados a partir da 
entrega e instalações nos locais determinados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
12.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
12.2.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

12.2.1.ensejar o retardamento da execução do objeto; 
12.2.2.fraudar na execução do contrato;  
12.2.3.comportar-se de modo inidôneo;  
12.2.4.cometer fraude fiscal;  
12.2.5.não mantiver a proposta 

12.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

12.3.1.advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante;  

12.3.2.suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

12.3.3.impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento nos 
possíveis sistemas pelo prazo de até cinco anos;  

12.3.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados;  
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 
profissionais que:  

12.4.1.tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  

12.4.2.tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
12.4.3.demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  
12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
13.1. As infrações penais tipificadas nos arts. 89 a 99 da Lei n° 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
14.1.A contratação presente terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, não 
cabendo prorrogação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO  
15.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 05 (cinco) dias, poderá ensejar a 
rescisão do contrato, assim como, o não cumprimento pela Contratada dos termos e condições estabelecidos 
neste contrato implicará na sua rescisão, aplicando-se as penalidades previstas nos arts. 78 e 79 da Lei nº 
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8.666/93 e demais leis vigentes pertinentes à matéria, sem prejuízo da multa estipulada no Edital e no Termo de 
Referência, acrescida de perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
16.1. Qualquer esclarecimento ou informação referentes ao objeto deste instrumento será esclarecido pela 
Secretaria demandante ou, durante a fase de licitação, pela Secretaria Municipal de Gestão 
16.2. Fica definido o Foro da Comarca de Macapá, para dirimir as controvérsias não solucionadas 
administrativamente pelas partes. 
16.3. A contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor global, ficando o fornecedor obrigado a aceitar tais alterações nas mesmas condições originalmente 
contratadas.  
16.4. O fornecedor deverá comprovar aptidão técnica para o fornecimento mediante a apresentação de 
Atestado(s) de capacidade técnica (declaração ou certidão) emitido em nome da licitante, expedido por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de produtos compatíveis em 
qualidade e quantidade com o objeto deste Instrumento. 

 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ, aos xxxxxxx dias do mês de xxxxxxxxxx de 2020. 

 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
SECRETARIA MUNICIPAL XXXXXXXXX 

CONTRATANTE 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
EMPRESA XXXX 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1. ____________________________________ 
2. _____________________________________ 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020-SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
Processo Administrativo nº: 196/2020 - Secretaria Municipal de Gestão 

 
ANEXO – XI 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/20XX 

 
Aos ____ dias do mês de __________ do ano XXXXXX, O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por intermédio da 
SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXXX, COMO ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na XXXXXXXXXXXX, nº. 
XXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, CEP: XXXX - XXX, Macapá - Amapá, neste ato representado pela sua 
Gestora, o (a)Secretário(a) Municipal de XXXXXXX:  XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de 
Identidade RG nº XXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições legais, 
resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/19, em face 
do Pregão Eletrônico nº XXX/20XX, regido pelo Sistema de Registro de Preços, RESOLVE REGISTRAR os 
preços da(s) empresa(s) segundo as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. DO OBJETO 
1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento e de segurança 
eletrônica integrada e manutenção de segurança eletrônica 24h por dia, 7 dias por semana, por meio de sistema 
de circuito fechado de tv, sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial de sistema de vigilância 
eletrônica bem como disponibilização de equipamentos. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2. DA EMPRESA REGISTRADA 
2.1. Empresa Adjudicatária: XXXXXXXX, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no XXXXXXXXXXXX, 
telefone nº (XX) XXXXX-XXXX, fax nº (XX) XXXXX-XXXX, representada por seu XXXXXXXXXXXXXX, Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXXX, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX. 
 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será aSECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/PMM, 
que exercerá suas atribuições por intermédio da XXXXXXXXXXX.  
 
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da 
empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ ______ (_____); 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

MENSAL 
ESTIMADO 

QUANTIDA
DE ANUAL 

PREÇOUNIT
ÁRIO 

PREÇO 
GLOBAL 

1      
2      
3      
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VALOR GLOBAL   
 
5. DA ASSINATURA DE TERMOS E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS OBJETOS 
5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a 
XXXXXX/PMM convocará a empresa cujo preço foi registrado. 
5.2. ASecretaria Municipal de Gestão, por intermédio de seu representante fará a solicitação para a entrega 
do objeto mediante emissão de nota de empenho cujo conteúdo deverá estar de acordo com as especificações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
5.3. A empresa signatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços. 
5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa signatária obriga-se a entregar todos os itens 
adjudicados, na medida em que for solicitado os pedidos e conforme as especificações e condições contidas no 
Edital e em seus anexos, e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 
condições do edital. 
5.5. A nota de empenho será emitida de acordo com o quantitativo solicitado pelaSecretaria Municipal de 
Gestão 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1. Constituem obrigações daSecretaria Municipal de Gestão (órgão gerenciador), além das 
condições do Edital de Licitação e seus anexos: 

a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, da 
empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo aos quantitativos 
definidos no Edital da Licitação; 
b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos materiais que foram 
adquiridos; 
c) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados; 
d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e à aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 

6.2. Constituem obrigações da empresa registrada, além das contidas no edital de licitação e seus 
anexos: 

a) Assinar esta ata, nos prazos determinados; 
b) Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro 
órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o 
interesse em utilizar o presente ajuste; 
c) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
d) Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: endereços, telefones, 
fax, e-mail, entre outros. 

 
7. DO PAGAMENTO 
7.1O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta-corrente indicada na nota fiscal de fornecimento, 
através de Ordem Bancária, após o recebimento definitivo dos materiais, caso não haja ressalvas. 
7.2. No prazo de 30 (trinta) dias úteis, será procedido o pagamento, contados a partir da certificação da nota 
fiscal/fatura, que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:  
a) Certidão do FGTS-CRF; e 
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais; 
c) Dívida Ativa da União, e 
d) certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias, municipal, Estadual. 
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7.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
contratual ou outra que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, apurada no devido processo 
legal. 
 
8. DA VIGÊNCIA 
8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos requisitos de 
publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas do Edital, independentemente de 
transcrição, incluídas eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo art. 12, caput, do Decreto 7.892/13 e 
art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 
 
9. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, II, art. 65, 
da Lei nº 8.666, de 1993, e conforme art. 17, do Decreto 7.892/13. 
9.2.Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro e definido o 
novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela 
XXXXXXXXX/PMM para alteração, por aditamento, os valores registrados na Ata, mantendo sempre o mesmo 
objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta. 
9.3.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado: 
9.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 
9.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
9.6.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e, 

 b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

9.7.As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do Município e nos 
Diários Oficiais do Estado e da União se for o caso. 
 
10. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
10.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada: 
 a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor, quando este não puder cumprir com as suas obrigações descritas no  Edital 
e no Anexo I, desde que seja devidamente justificado, em razão de caso fortuito ou força maior, bem 
como, condições de mercado que o impossibilitem. 

10.2.O fornecedor terá seu Registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e caso não cumpra aos seguintes termos: 
 a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

 no mercado; ou 
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 d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, art. 87, da Lei nº 8.666/13, ou no art. 7º, da Lei nº 
10.520/2002. 
10.3. O cancelamento do registro de preços do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo 
administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos 
demais fornecedores registrados a nova ordem de registro, procedendo-se posterior publicação do Ato no Diário 
Oficial do Município e no Diário Oficial da União (se for o caso). 
 
11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
11.2.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

11.2.1.ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.2.2.fraudar na execução do contrato;  
11.2.3.comportar-se de modo inidôneo;  
11.2.4.cometer fraude fiscal;  
11.2.5.não mantiver a proposta 

11.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

11.3.1.advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante;  

11.3.2.suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

11.3.3.impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento nos 
possíveis sistemas pelo prazo de até cinco anos;  

11.3.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados;  
11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 
profissionais que:  

11.4.1.tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  

11.4.2.tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
11.4.3.demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  
11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
12 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
12.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação em face de razões de Interesse Público, derivadas de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
12.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata. 
12.3. As empresas signatárias não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento da Ata.  
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12.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
13. DO FORO 
13.1. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro da comarca de Macapá/AP, 
pela Justiça Estadual ou Federal, conforme a origem dos recursos orçamentários previstos para a despesa. 
 
14. DA PUBLICIDADE 
14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Município 
– D.O.M. conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para oMunicípio de 
Macapá a obrigação de contratação imediata do objeto licitado, independentemente da estimativa indicada no 
Edital e seus anexos. 
15.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com 
a PMM, nos termos do Edital, Termo de Referência e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata 
e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 
15.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 
procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto 
nº7.892/2013. 
15.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
15.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
15.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, 
independentemente de transcrição: 

a) Edital de Licitação; 
b)Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital  
c) Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão. 
 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito. 

 
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Gestão 
 
 

________________________________________ 
Gestor da Secretaria Municipal de Gestão 

 
_______________________________________ 

Representante legal da empresa 
 


