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INÍCIO DA DISPUTA: 25/10/2016 às 09h30min. 

REFERÊNCIA DO TEMPO: Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante 
a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema eletrônico. 
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDS Nº 030/2016  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva, corretiva, com reposição de peças, componentes, 
acessórios, materiais e/ou equipamentos necessários ao funcionamento do 
sistema de Vídeomonitoramento, destinados a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública de Alagoas SSP, na forma contida neste Edital e seus anexos.  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2016  

Processo Administrativo nº 2100-1185/2016 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 
156/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 13 de janeiro de 2016, 
sediada na Rua Zadir Índio nº 213 CEP. 57020-480, Centro, Maceió - AL, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 1.424, de 22 de agosto de 2003, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
 Data da sessão: 25/10/2016 
Horário: 09h30min 

Local:www.comprasnet.gov.br 
 

UASG: 926474 

1.         DO OBJETO 
 

1.1.      O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção 
preventiva, corretiva, com reposição de peças, componentes, acessórios, materiais 
e/ou equipamentos necessários ao funcionamento do sistema de 
Vídeomonitoramento, destinados a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas-
SSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
2.         DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1.      As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2016, 
na classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade: Secretaria de Estado da Segurança Pública 
Fonte: 0110 e 0100  
Programa de Trabalho: 06.181.0221.3196.0000 
Elemento de Despesa: 33.90.39 
PI: 005374 
PTRES: 190006 
3.         DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1.      O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.2.      O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
3.3.      A  perda  da  senha  ou  a  quebra  de  sigilo  deverá  ser  comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
 



 
GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
http://www.seds.al.gov.br Email: cplseds.al@hotmail.com 

PROCESSOS N.º 2100-1185/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2016 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VIDEOMONITORAMENTO 

38 - Contrato – Serv. Cont. sem MDO 
Versão 2015.1 

CHEPL/SSP 

Fls. _______ 

___________ 

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 previamente credenciados perante o 
provedor do sistema eletrônico no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de 
realização da sessão, nos termos do caput do art. 4º, Anexo II, do Decreto Estadual nº 
1.424/2003. 

 

4.2.      Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

4.2.1.   Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

 

4.2.2.   Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.2.3.   Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

 

4.2.4.   Que  estejam  sob  falência,  em  recuperação  judicial  ou  extrajudicial, concurso 
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

4.2.5.   Que estejam reunidos em consórcio. 
 

4.3.      Será  permitida a  participação de  cooperativas, desde que  apresentem modelo 
de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio 
das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os 
serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 
qualquer intermediação ou subcontratação. 
4.4.    Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio 
do sistema eletrônico, as seguintes declarações: 
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; 
4.4.2. Que 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; 

 

4.4.3.   Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4.4.4.   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. 

 

5.         DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

5.1.      O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar- se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

5.2.      Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

 

5.3.      O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

5.4.      Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
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, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 
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5.6.      O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

 

5.6.1.   Valor mensal e total do objeto; 
 

5.6.2.   Descrição detalhada do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as 
especificações dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços; 

 

5.7.      Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta  vinculam  a 
Contratada. 

 

5.8.      Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na prestação dos serviços. 

 

5.9.      Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo 
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que 
trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 
26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de 
novembro de 2009 (DOU 17.11.2009). 
5.10.    O prazo de validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

 
6.         DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

6.1.      A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

6.2.      O Pregoeiro 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. 

 

6.2.1.   A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

6.3.      O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

 

6.4.      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

 

6.5.      Iniciada  a  etapa  competitiva, os  licitantes  deverão  encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

 

6.5.1.   O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto. 
 

6.6.      Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7.      O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 

 

6.8.      Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

6.9.      Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

6.10.    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. 
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6.11.    Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

 

6.12.    A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  por  decisão  do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo  sistema,  findo  o  qual  será  automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

 

6.13.    Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
6.14.    Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 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 se aplicar o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

 

6.15.    Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

6.16.   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. 

 

6.17.    Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou  não  se  manifeste no  prazo  estabelecido, serão convocadas  as  
demais  licitantes  microempresa, empresa  de  pequeno  porte  e sociedade cooperativa 
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. 

 

6.18.    No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 
pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem em situação de empate, será 
realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 
6.19.    Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
serviços: 

 

6.19.1. Prestados por empresas brasileiras; 
 

6.19.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 

 

6.20.    Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 
para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
7.         DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

7.1.      Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço e 
exeqüibilidade. 

 

7.2.      Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 
7.3.     Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, 
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 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 
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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. 

 
7.4.      Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, serão efetuadas diligências na forma do § 
3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo de: 

 
7.4.1.   Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
7.4.2.  Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 
7.4.3.   Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto 
ao Ministério da Previdência Social; 
7.4.4   Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
7.4.5.  Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
7.4.6.  Verificação  de  outros  contratos  que  o  proponente  mantenha  com  a 
Administração ou com a iniciativa privada; 
7.4.7.  Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
7.4.8.  Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
7.4.9.  Levantamento  de  indicadores  salariais  ou  trabalhistas  publicados  por órgãos de 
pesquisa; 
7.4.10. Estudos setoriais; 
7.4.11. Consultas  às  Secretarias  de  Fazenda  Federal,  Distrital,  Estadual  ou 
Municipal; 
7.4.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; 
7.4.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 
7.5.      Qualquer interessado 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. 

 
7.6.      O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 
estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7.6.1.   O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 

 

7.7.      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

7.8.      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
7.9.    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. 

 

7.9.1.   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. 

 

7.9.2.   A   negociação  será   realizada   por   meio   do   sistema,   podendo   ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

 

7.10.    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, 
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previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

 
8.         DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. 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: 

 

8.1.1.  SICAF; 
 
8.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 
8.1.3.  Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS,     
mantido     pela     Controladoria-Geral     do     Estado     de     Alagoas 
(www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis- 
al/superintendencia/correicao/ceis-al); 

 
8.1.4. 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); 

 
8.1.5.  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

8.2.      A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 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. 

 

8.3.      Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
8.4.     O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação 
econômico-financeira. 

 
8.4.1.  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 
8.4.2.  Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 1 (uma) hora, documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
8.5.      Os licitantes que não estiverem cadastrados nos níveis habilitação jurídica, 
regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira do Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar ou complementar a documentação a 
eles relativa. 

 
8.6.      Habilitação jurídica: 

 
8.6.1.  No  caso  de  empresário  individual,  inscrição  no  Registro  Público  de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
8.6.2.  No   caso   de   sociedade   empresária   ou   empresa   individual   de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,   
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devidamente   registrado   na   Junta   Comercial   da   respectiva   sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

 
8.6.3.  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; 

 
8.6.4.  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; 

 
8.6.5.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio – DNRC; 

 
8.6.6.  No caso de sociedade 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. 

 
8.6.7.  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 
8.7.      Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

 

8.8.      Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
8.8.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 
8.8.2.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da  Receita Federal do Brasil e  Procuradoria-Geral da  Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados); 

 
8.8.3.  Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

 
8.8.4.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

 
8.8.5.  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; 

 
8.8.6.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
8.8.7.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 
8.8.7.1. Caso o fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 
lei; 

 
8.8.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 
8.9.      Qualificação Econômico-financeira: 
8.9.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
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8.9.2.  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; 

 

8.9.2.1.  No caso de licitação para locação de materiais, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro; 
8.9.2.2.      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; 

 

8.10.    As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

 
8.10.2. Comprovação de aptidão para a prestação de serviços em características, 
quantidades e  prazos  compatíveis com  o  objeto  desta  licitação,  por  meio  da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

8.10.2.1.     Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no 
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

 

8.10.2.2.     Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

 
8.10.2.3.     Sempre que solicitado, o licitante disponibilizará todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, inclusive, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que dá suporte ao atestado, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 
8.10.3. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme anexo VI, exigido 
no Termo de Referência; 
8.11.   Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação: 

 

8.11.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o 
disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 
6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

 

8.11.2. A  declaração de  regularidade de  situação do  contribuinte individual  – 
DRSCI; 

 
8.11.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço; 

 
8.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

 
8.11.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; 

 
8.11.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembleia; b) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; c) 
três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 
ou nas reuniões seccionais; e d) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa 
a contratar o objeto da licitação; 
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8.11.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador. 
8.12.     Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 
ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (82) 3315 2369/ 2367, ou 
via e-mail cplseds.al@hotmail.com, no prazo de 1 (uma) hora, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer 
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da 
Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail; 

 

8.13.     Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 
à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá 
ser prorrogado por igual período. 

 

8.13.1. A não regularização fiscal 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, será concedido o mesmo prazo 
para regularização. 
8.14.    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. 

 

8.15.     Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

 

8.16.     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123, de 2006, seguindo-se   
a   disciplina   antes   estabelecida   para   aceitação   da   proposta subsequente. 

 

8.17.     Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
9.   DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1.      A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 30 (trinta) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

9.1.1.  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. 
9.1.2.  conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

 
9.2.      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. 

 
9.2.1.  Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta  vinculam  a 
Contratada. 
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10.       DOS RECURSOS 
 

10.1.   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por 
quais motivos, em campo próprio do sistema. 
10.2.     Havendo   quem   se   manifeste,   caberá   ao   Pregoeiro   verificar   a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 
ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 
10.3.    O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4.    Os   autos   do   processo   permanecerão   com   vista   franqueada   aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1.    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. 
11.2.    Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 
13.       DO TERMO DE CONTRATO 

 

13.1.    Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de 
vigência e execução da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação 
do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 
8.666/93. 

 

13.2.    O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

13.2.1. Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 

 
13.3.    Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
13.4.     Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará 
consulta “online” ao SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
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13.4.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios 
oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido 
que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 

 
13.4.2. Na  hipótese  de  irregularidade, o  contratado  deverá  regularizar  a  sua situação 
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 

 
13.5.    Se  o  adjudicatário, no  ato  da  assinatura do  Termo de  Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde 
que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais 
 
14.       DO REAJUSTE 
14.1.    O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
14.2.    Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

14.3.    Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, 
sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o 
contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao 
reajuste. 
15.       DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1.    Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Contrato. 
16.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

16.1.    As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Contrato. 
17.       DO PAGAMENTO 
17.1.    O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

 

17.2.    Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17.3.    A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela 
se referir. 

 

17.4.    O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

 

17.5.    Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as  
medidas saneadoras. Nesta  hipótese, o  prazo  para pagamento iniciar-se-á após a 
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
17.6.   Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 

17.6.1. Não produziu os resultados acordados; 
17.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 
17.6.3. Deixou  de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
17.7.    Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 

17.8.    Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o  
contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os  sítios oficiais emissores de 
certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o 
atendimento das exigências de habilitação. 
17.9.  Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. 

 

17.10.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 
17.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
17.12.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 
sua situação. 
17.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela  máxima  
autoridade  da  contratante,  não  será  rescindido  o  contrato  em execução com a 
contratada inadimplente. 
17.14.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

 

17.14.1.      A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional  não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por  meio  de  
documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento tributário favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
 
18.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1.  O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações administrativas 
previstas na Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei nº 12.846, de 2013, ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções nelas previstas, observado o 
Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008. 
18.2.    A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em processo  
administrativo que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao licitante ou 
adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 
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18.3.    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. 

 

18.4.    As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Contrato. 
19.         DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

19.1.    Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

19.2.    A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
cplseds.al@hotmail.com, pelo fax (82) 3315–2369/ 2367, ou por petição dirigida ou 
protocolada na Rua Zadir Índio, nº 213, CEP 57020-480, Centro Maceió – AL.  
.19.3.    Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 
horas. 

 

19.4.    Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a 
realização do certame. 

 

19.5.    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 por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital. 

 

19.6.    As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

 

19.7.    As  respostas  às  impugnações  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
20.       DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 

20.2.    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. 

 

20.3.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

20.4.    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. 

 

20.5.    Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

20.6.    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 Administração. 

 

20.7.    O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 

 



 
GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
http://www.seds.al.gov.br Email: cplseds.al@hotmail.com 

PROCESSOS N.º 2100-1185/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2016 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VIDEOMONITORAMENTO 

38 - Contrato – Serv. Cont. sem MDO 
Versão 2015.1 

CHEPL/SSP 

Fls. _______ 

___________ 

20.8.    Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

 

20.9.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.seguranca.al.gov.br, e também poderá ser lido ou obtido  na Rua Zadir Índio, 213, 
Centro, Maceió, Alagoas, CEP 57.020-480, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 
17:00 horas horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

20.10.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
20.10.1. ANEXO I - Rede de Fibra Ótica; 

20.10.2 ANEXO II - Relação dos Materiais Permanentes do Sistema de 

Videomonitoramento das Vias Públicas da Cidade de Maceió; 

20.10.3 ANEXO III – Lista de Itens para Manutenção Preventiva 

20.10.4 ANEXO IV - Lista de Ferramentas e Instrumentos de Medição e 

Testes/Equipamentos; 

20.10.5 ANEXO V – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

20.10.6  ANEXO VI - Formulário para Declaração de Vistoria; 

20.10.7  ANEXO VII - Lista dos Materiais Permanentes a Serem Repostos em Caso de 

Necessidade; 

20.10.8 ANEXO VIII - Lista dos Materiais de Consumo a serem Repostos em Caso de 

Necessidade; 

20.10.9 ANEXO IX - Especificação Técnica dos Materiais e Equipamentos a 

Permanentes;  

20.10.10 ANEXO X – Termo de Referência; 

20.10.11 ANEXO XI – Minuta de Termo de Contrato; 

20.10.12 ANEXO XII – Modelos de Declarações 
 
 

Maceió (AL), (...) de (...) de (20...). 
 
 

Assinatura do Pregoeiro 
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1. ANEXO I 
REDE DE FIBRA OPTICA
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ANEXO II 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES DO SISTEMA DE 

VIDEOMONITORAMENTO 
DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE MACEIÓ 

 

ID DESCRIÇÃO MARCA MODELO Qde Unid 

GRUPO I - EQUIPAMENTOS 

01 

Switch de campo 

(switch de Acesso) e 

fonte de alimentação 

48 VCC  

TRANSITION 
SISPM1040-

182DLRT+FONTE 
48 Unid 

02 
Modulo SFP 1000 

BASE-LX  
TRANSITION TN-SFP-LX1 96 Unid 

03 

Conversor de mídia 

100 Base-

FX/100BASE-TX 

TRANSITION SISTF1014-211-LRT 125 Unid 

04 
Poste em aço com 

acessórios 
TOWER TEC SM 107 Unid 

05 Poste em concreto TOWER TEC SM 50 Unid 

06 Painel Outdoor 
DKL 

TELECOM 
P42R-TT 101 Unid 

07 
Cabo Blindado 

indoor/outdoor, 4 pares 
FURUKAWA ET1318 3525 m 

08 UPS 600 VA EATON ENV600HB 112 Unid 

09 
Split de 60.000 Btu's - 

sala de monitoramento 
KOMECO KOP 60 FC 2 Unid 

10 

Split de 18.000 Btu's - 

sala do Rack e 

Nobreacks 

KOMECO KOS18 FC 2 Unid 

11 
Split de 9000 Btu's – 

Salas: Recepção, 
KOMECO KOS 09 FC 5 Unid 
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Descompressão, 

Supervisores e 

Gerentes do CCO 

12 

UPS de 10 KVA em 

arquitetura paralelo 

redundante 

SMS 
μTF10000THTHI 

380/220 
2 Unid 

13 
Grupo gerador de 55 

KVA 
STEMAC MS3.9 1 Unid 

14 
Rack de equipamentos 

Tipo II-36U 
ELLAN H1800 3 Unid 

15 
DIO de 48 portas 

Completo 
FURUKAWA DIO270 6 Unid 

16 
DIO de 12 portas 

completo 
FIBRACEM DIO-12 4 Unid 

17 

Switch de Core (Switch 

tipo I) incluindo cabo 

de empilhamento  

ENTERASYS 

G-SERIES-3DS+KIT 

DE CABOS+ módulo 

G3K-4XFP 

8 unid 

18 

SFP+10 GBASE-LR 

(10 Km) - Interface de 

10 Gbytes para o 

Switch de Core-10 KM 

ENTERASYS 10GB-LR-SFPP 5 unid 

19 

SFP+10 GBASE-ER 

(40 Km) - Interface de 

10 Gbytes para o 

Switch de Core-40 KM 

ENTERASYS 10GB-ER-SFPP 5 unid 

20 

Chassi com 16 slots 

para conversor de 

mídia 

TRANSITION 

CPSMC1900-

100+SGFEB1014-

120+ CPSMP-205 + 

CPSMM-

120+CPSLD-100 

2 und 

21 Conversor de mídia TRANSITION SGFEB1014-120 26 und 
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1000BaseT para  

1000Base LX( SC) 

22 Fonte redundante  TRANSITION CPSMP-205 2 und 

23 
Servidor de gerencia e 

gravação 
HP 

PROLIANT DL 380 

G7 
6 Unid 

24 
Servidor de análise de 

vídeo 
HP 

PROLIANT DL 380 

G7 
4 Unid 

25 

Servidor de banco de 

dados (Cluster Linux 

ativo) 

HP 
PROLIANT DL 380 

G7 
2 Unid 

26 
Servidor de Gestão 

com virtualização 
HP 

PROLIANT DL 380 

G7 
1 Unid 

27 

Solução de backup 

(Biblioteca de fitas) 

com software de 

gerenciamento de 

Backup. Configurado 

com uma unidade 

LTO-5 SAS de 6 Gbit 

HP 
HP-MSL4048 TAPE-

LIBRARY 
1 Unid 

28 

Unidades de 

armazenamento em 

RAID 5, com 68 Tbytes 

com discos de 01 

Tbyte, com um disco 

em On LINE spare por 

bandeja + interfaces 

HBA, SFPs de 8Gbt e 

Switch SAM 

IBM 

DS-5000 SERIES + 

discos - *total 

compatibilidade com 

os equipamentos e 

acessorios ofertados 

nos outros itens 

2 Unid 

29 
Rack de equipamentos 

Tipo I - 44Us  
ELLAN 1REL 8210 2 Unid 

30 Switch KVM DLINK KVM 4408P 1 Unid 
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31 Câmera Móvel -Tipo I SAMSUNG SNB 5200H-2P 15 Unid 

32 Câmera fixa-Tipo I  SAMSUNG SNB-5001 2 Unid 

33 

Iluminador 

infravermelho para 

câmera fixa 

Raymax 100 20 Unid 

34 Câmera Móvel- Tipo II Axis Q6034-E 72 Unid 

35 Câmera Fixa -Tipo II Axis P1344-E 20 Unid 

36 

Estação de 

monitoramento de 

operador com duas 

placas 1000Base TX 

HP Z800 6 Unid 

37 

Estação de 

monitoramento de 

Supervisor 

HP Z800 1 Unid 

38 

Estação de 

monitoramento de 

agente 

HP Z800 5 Unid 

39 
Rack de equipamentos 

Tipo II 
ELLAN 1 REL8180 1 Unid 

40 Monitor LCD 21" AOC 2236VWA 28 Unid 

41 Joystick SAMSUNG SPC-2000 12 Unid 

42 

Mesa de 

monitoramento – 

Operadores 

ELLAN A1NAA1291 10 Unid 

43 

Mesa de 

monitoramento - 

Supervisor e gerente 

ELLAN B1NAA1491 2 Unid 

44 Cadeira executiva ELLAN POLT EXEC B 12 Unid 

45 
Estação veicular 

notebook 
HP ELITBOOK8460P 2 Unid 

46 Estrutura metálica para ELLAN H2000 2 Unid 
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o vídeo wall 

47 
Monitores LCD ou LED 

de 42" 
LG 42LK450 12 Unid 

48 
Mídia magnética LTO-

5 
  10 Unid 

GRUPO II - SOFTWARES 

49 

Software de gerencia e 

gravação Módulo 

básico - Licença 

Servidor 

ISS ISS INTERPRISE 7.8 4 Unid 

50 

Software de gerencia e 

gravação Módulo 

básico - Licença 

Câmeras 

ISS ISS INTERPRISE 7.8 107 Unid 

51 

Software de gerencia e 

gravação para análise 

e Reconhecimento de 

licenças de veículos - 

Licença Servidor 

ENW APOLO 2.0 4 Unid 

52 

Software de gerencia e 

gravação para análise 

e Reconhecimento de 

licenças de veículos - 

Licenças Câmeras 

(clientes) 

ENW APOLO 2.0 18 Unid 

53 

Softwares para 

conjunto de captura, 

análise e 

reconhecimento de 

licença de veículos e 

conjunto móvel de 

ENW APOLO OCR 2 Unid 
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captura, análise e 

reconhecimento de 

licenças de veículos 

em viatura 

54 

Software para análise 

de fluxo de trafego e 

análise de estatística 

I3p NTE0038 2 Unid 

55 

Software antivirus - 

licença servidor e 

estações 

KAPERSKY 2012 16 estação 

56 
Banco de dados SQL- 

Licença para servidor 
ORACLE 11G 2 Unid 

Observação: A estrutura de rede compreende 150.000 metros de CABO DE FIBRA 
OPTICA, TELCON, CFOA-SM-AS 80-G-024 NR e 32.500 metros, última milha, de CABO 
DROP 6 FO, TELCON, CABO FO SM DROP FIG8 MG 6 COG. 
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2. ANEXO III 
 

LISTA DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
A - PONTOS DE MONITORAMENTO: 
 
01. Limpar parte externa da caixa hermética; 
02. Limpar a câmera; 
03. Verificar o funcionamento e corrigir falhas da caixa hermética e dispositivo de captura, 

câmera, bem como seus componentes; 
04. Anotar o patrimônio das caixas herméticas e dispositivos de captura; 
05. Verificar conectores e se necessário refazê-los; 
06. Verificar e corrigir falhas nos cabos de alimentação; 
07. Verificar e corrigir falhas nos equipamentos; 
08. Medir tensão elétrica de alimentação; 
09. Verificar tensão elétrica na câmera; 
10. Verificar e medir o aterramento elétrico, bem como corrigir falhas nos equipamentos 

do sistema de aterramento; 
11. Verificar e corrigir as falhas na instalação física (poste, suporte, parafuso/abraçadeiras 

que sustentam os equipamentos, equipamentos de rede elétrica, infiltração de água, 
entre outros); 

12. Verificar e limpar domo e lente das câmeras; 
13. Quando necessário, substituir pequenos componentes para operação precisa do 

sistema. 
14. Verificar a integridade dos cabos óticos que alimentam o referido ponto. 
 
B - CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL: 
 
01. Verificar conectores, se necessário refazê-lo; 
02. Verificar cabos, se necessário substitui-los; 
03. Verificar switch gerenciável e configurá-lo se necessário; 
04. Verificar conexões de rede (físicas e lógicas) e reconfigurá-las se necessário; 
05. Verificar e corrigir falhas nos equipamentos de nobreak; 
06. Verificar e corrigir falhas no servidor (ITEC), bem como limpeza interna e externa; 
07. Verificar o tráfego de dados e as condições de transmissão/recepção para todos os 

links, reconfigurando-os, se necessário; 
08. Verificar e corrigir falhas nas estações de monitoramento, teclado, monitores, 

consoles de operação, televisores; 
09. Verificar se existe atualização dos softwares instalados no servidor e atualizá-los; 
10. Verificar o servidor (ITEC) e os desktops utilizados para monitorar; 
11. Efetuar limpezas no sistema operacional bem como nos softwares, efetuar varredura e 

eliminar vírus com antivírus; 
12. Verificar configuração dos equipamentos (CPUs, monitores, joystics e outros), bem 

como fazer os ajustes necessários nos equipamentos e/ou softwares; 
13. Verificar e corrigir a integridade das instalações físicas e apontar problemas e 

adequações necessárias; 
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14. Quando necessário, substituir pequenos componentes para operação precisa do 
sistema. 

15. Verificar e limpar os condicionadores de ar; 
16. Verificar e manter o gerador de energia em bom funcionamento, sempre completando 

os níveis de óleo e combustível do motor. 
 
OBS.: 1) Na realização dos Serviços de Manutenção Preventiva deverão ser observados, 

além dos listados acima, todos os procedimentos necessários para o pleno 
funcionamento do sistema. 
2) Os procedimentos a serem executados incluem as áreas internas e externas. 
Com relação a estas últimas, em razão do local onde encontram-se instaladas as 
câmeras de vídeomonitoramento, será necessária a adoção de procedimentos 
especiais de segurança para execução das tarefas listadas. A empresa deverá 
prever esses serviços e seus técnicos deverão efetuar agendamento com a 
Prefeitura Municipal de Maceió (SMTT) e com a Polícia Militar (COPOM), através 
do gestor designado que providenciará equipe para acompanhamento, se 
necessário. Ainda em relação as áreas externas, a empresa deverá ser 
responsável por qualquer contratação excedente de serviços, como: (caminhão 
munk, caminhão cesta, equipamentos de EPIs, etc), cuja falta não poderá ser 
alegação para a não execução de qualquer serviço previsto neste contrato. 
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3. ANEXO IV 
 

LISTA DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
 E TESTES/EQUIPAMENTOS 

 

01. Veículo de transporte munido de equipamento “munk” com cesto aéreo; 
02. Analisador digital de cabeamento – compatível com certificação na Categoria 6A; 
03. Notebook com conectividade wireless 802.11 a/b/g/n; 
04. Medidor de resistências de aterramento; 
05. OTDR com interfaces multi e monomodo com suporte aos comprimentos de ondas: 
0850nm, 1300nm e 1500nm; 
06. Máquina de emendas por fusão de fibras óticas multi e monomodo; 
07. Esticador de fibras óticas; 
08. Conjunto com 2 moitões para içamento de cargas de até 650Kg, com 2 cordas de 
0algodão com 10 m cada; 
09. Maleta de ferramentas de corte e emenda de fibras óticas com, no mínimo as 
seguintes peças, ou seus similares de mercado: 
10. Cortador de kevlar; 
11. Clauss Stripper para fibra Ótica; 
12. "Tri-Buraco" Fiber Optic TTK Stripper; 
13. Fibra ótica Stripper Jacket; 
14. Buffer stripper tubo; 
15. Rodada stripper cabo 4-12mm; 
16. Slitter universal de cabo redondo; 
17. Wire Cutter; 
18. Garrafa de 250ml de álcool com Trava; 
19. 100 pcs cotonetes da espuma; 
20. Toalhitas Limpeza de fibra (pré-umedecidos); 
21. Escova Blow; 
22. Canivete c/ 2 lâminas; 
23. Pinça de precisão 
24. Escada Extensível de Fibra de Vidro - 4,20x7,20m (escadas, plataformas, andaimes e 
afins). 
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ANEXO V 

 
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Nº Processo   
Licitação  Nº    

                             Data: ____/____/________             as : horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes a contratação) 
A Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
B Município/UF  
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo  
D Unidade de Medida  
E Quantidade (total) a contratar (em funçao da unidade de medida)  
F Nº de meses de execução contratual  

A) MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
Dados complementares para composição dos custos referentes à mãode-obra 

1 Tipo de serviço  
2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
MÓDULO  1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 MÓDULO 1 REMUNERAÇÃO Valor R$ 
A Salário   
B Adicional periculosidade   
C Adicional insalubridade   
D Adicional noturno   
E Hora noturna adicional   
F Adicional de hora extra   
G Intervalo intrajornada   
H Outros (especificar)   

Total da Remuneração   

MÓDULO  2 - BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS 

MÓDULO 2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor R$ 
A Transporte   
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B Auxílio-alimentação   
C Assistência médica e familiar   
D Auxílio creche   
E Seguro de vida, invalidez e funeral   
F Outros (especificar)   

Total de Benefícios mensais diários   
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 

MÓDULO  3 - INSUMOS DIVERSOS 

MÓDULO 3 INSUMOS DIVERSOS Valor R$ 
A Uniformes   
B Materiais   
C Equipamentos   
D Outros (especificar)   

Total de Insumos Diversos   
Nota: Valores mensais por empregado. 

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS 

MÓDULO 4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$ 
A INSS     
B SESI ou SESC     
C SENAI ou SENAC     
D INCRA     
E Salário educação     
F FGTS     
G Seguro Acidente de Trabalho     
H SEBRAE     

Total     

SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário e adicional de Férias 

MÓDULO 4.2 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS % Valor R$ 
A 13º Salário     
B Adicional de Férias     

Subtotal     
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias     

Total     

 SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento maternidade 
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 MÓDULO 4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % Valor R$ 
A Afastamento Maternidade/paternidade     
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade     

Total     

SUBMÓDULO 4.4 – Provisão para Rescisão 
      
MÓDULO 4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor R$ 

A Aviso prévio indenizado     
B Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado     
C Multa do FGTS s/aviso prévio indenizado     
D Aviso prévio trabalhado     
E Incidência do submódulo 4.1 s/aviso prévio trabalhado     
F Multa FGTS do aviso prévio trabalhado     

Total     

SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

MÓDULO 4.5 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO 
PROFISSIONAL AUSENTE % Valor R$ 

A Férias     
B Ausência por doença     
C Licença paternidade     
D Ausências legais     
E Ausência por acidente de trabalho     
F Outros (especificar)     

Subtotal:     
G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição     

Total     

QUADRO RESUMO – MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS Valor R$ 
4.1 13º Salário + Adicional de Férias     
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS     
4.3 Afastamento Maternidade     
4.4 Custo de Rescisão     
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente     
4.6 Outros (Especificar)     

Total     
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MÓDULO  5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

MÓDULO 5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor R$ 
A Custos Indiretos     
B Tributos     
  B1. Tributos Federais (especificar)     
  B2. Tributos Estaduais (especificar)     
  B3. Tributos Municipais (especificar)     
  Outros Tributos (especificar)     
C Lucro     

Total     
Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 
Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

 Nota(3): O valor do Lucro e calculado aplicando-se o percentual sobre o valor da mao de obra + as despesas operacionais/administrativas. 

B - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR 
EMPREGADO) Valor R$ 

A Módulo 1_ Composição da Remuneração     
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários     
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros)     
D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas     

Subtotal (A+B+C+D)     
E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro     

Valor Total por Agente     

Total Mensal para XX Agentes – valor Total da Proposta em R$   
Total Anual para XX Agentes em R$   
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4. ANEXO VI 
FORMULÁRIO PARA DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

PROCESSO Nº 2100-1185/2015 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2016 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados de 

Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças, componentes, acessórios, 

materiais e/ou equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do Sistema de 

Videomonitoramento das Vias Públicas de Maceió. 

Na forma estabelecida no Inc. III do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, e do item xx, do Edital da 

licitação em referência, declaramos que a empresa: ________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, representada pelo Sr. 

(a)_____________________________________________________, compareceu à 

VISTORIA, oportunidade em que o representante entregou e juntou todos os documentos 

exigidos, que fazem parte da presente declaração, além do  documento comprobatório de 

estar credenciado pela empresa licitante. 

Maceió/AL, ___de ____________ de 2016. 

____________________________________________ 

Carimbo e assinatura de responsável pela SEDRES/AL 
DECLARO que, por intermédio do profissional acima, devidamente credenciado por esta 

empresa, foi realizada a VISTORIA, tendo na ocasião, tomado conhecimento das 

condições locais, bem como de todas as informações para o pleno cumprimento das 

obrigações previstas nesta licitação, necessárias à formulação da Proposta de Preços. 

Maceió/AL, ___de ____________ de 2016. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Preposto da empresa 

CPF: __________________ 
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5. ANEXO VII 
LISTA DOS MATERIAIS PERMANENTES 

A SEREM REPOSTOS EM CASO DE NECESSIDADE 

Item Descrição Medida Quantidade Unitário Total 

01 Condicionador de ar tipo 
Split cap. 60.000 BTUS  unid 01   

02 Condicionador de ar tipo 
Split cap. 18.000 BTUS  unid 01   

03 Condicionador de ar tipo 
Split cap. 9.000 BTUS  unid 02   

04 Conversor de mídia 
100base FX/base TX unid 05   

05 Módulo SFP 1000base LX unid 05   

06 Microcomputador – 
Estação de Monitoramento unid 04   

07 Monitor LCD ou LED de 
21" unid 08   

08 Monitor LCD ou LED de 
42" unid 06   

09 Cadeira executiva unid 06   
10 Nobreak 600VA unid 05   
11 Joystick unid 06   

TOTAL:  
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6. ANEXO VIII 

LISTA DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
A SEREM REPOSTOS EM CASO DE NECESSIDADE 

 

Item Descrição Medida Quantidade Unitário Total 

01 Alça pré formada para cabo de 
fibra óptica unid 200   

02 Alça pré formada para cabo de 
fibra óptica drop unid 200   

03 Ampact tipo 2 - 10 mm unid 50   
04 Ampact tipo 2 - 35 mm unid 50   
05 Ampact tipo 4 - 10 mm unid 50   
06 Ampact tipo 4 - 35 mm unid 50   

07 Arame de espinar galvanizado 
(Rolo de 50 metros) Rolo 10   

08 Bandeja para caixa de emenda unid 40   

09 Bap 3 - braçadeira ajustável para 
poste unid 200   

10 Cabo Blindado Indoor/Outdoor, 
4 Pares m 400   

11 Cabo de fibra óptica 24 Fo m 1000   
12 Cabo de fibra óptica 48 Fo m 2000   
13 Cabo de fibra óptica 72 Fo m 1000   
14 Cabo de fibra óptica 120 Fo m 1000   
15 Cabo de rede UTP CAT5e cx 1   
16 Cabo de rede UTP CAT6 cx 1   
17 Cabo de rede STP CAT5e m 400   
18 Cabo drop de Fibra óptica 6 Fo m 1000   

19 Cabo elétrico 1x2,5mm², 
isolamento 750V m 100   

20 Cabo elétrico 2x2,5mm², 
isolamento 750V m 1000   

21 Cabo elétrico 3x2,5mm², 
isolamento 750V m 100   

22 Cabo flexível verde 2,5mm, 
isolamento 750V m 100   

23 Caixa de emenda 24 Fibras unid 30   

24 Conector de passagem por 
parafuso (borne) unid 10   

25 Conector industrial RJ-45 fêmea 
blindado Cat. 5e unid 100   

26 Conector para eletroduto 
flexível unid 10   
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27 Cordão Óptico cordões 10   
28 Cordoalha de Aço m 500   
29 Cruzeta – Reserva Circular unid 10   
30 Cúpula para câmera PTZ unid 15   
31 Disjuntor monofásico unid 10   
32 Disjuntor trifásico unid 5   
33 Eletroduto flexível m 30   

34 Extensões Ópticas 
Conectorizadas cordões 5   

35 Filtro de linha unid 10   
36 Fonte de alimentação 12V 1A unid 20   
37 Fonte de alimentação 48V VDC unid 10   
38 Fonte POE para câmera unid 10   
39 Grampo de ancoragem  unid 200   
40 Haste de aterramento unid 5   

41 Kit de derivação para caixa de 
emenda unid 30   

42 Olhal reto com rosca unid 200   
43 Parafuso com porca para BAP unid 200   

44 Parafuso PCA M12x35 c/ porca 
sextavada unid 200   

45 Protetor de surto 12 KA 275V unid 10   

46 Suporte dielétrico (suspenção de 
cabo óptico - 10-17mm) unid 200   

47 Suporte reforçado para BAP 
14mm unid 200   

48 Terminal óptico unid 5   
49 Tubete protetor de emenda unid 1000   

TOTAL:  
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7. ANEXO IX 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

A - PERMANENTES 
  
Devem atender as seguintes características técnicas mínimas:  
 
1. 01. Condicionador de Ar de 60.000 BTUs 
  

Tipo: Split;  
Modelo: Piso Teto 
Capacidade: 60.000 BTUs; 
Tensão (unidade interna): 220V; 
Tensão (unidade externa): 380V; 
Fase (unidade interna): 1; 
Fase (unidade interna): 3; 
Cor: Branco 
Funções: Swing, desumidificador, antifrio; 
Possua painel de fácil remoção; 
Possua autoreinício; 
Possua unidade externa com anticorrosão. 
 
2. 02. Condicionador de Ar de 18.000 BTUs 
  

Tipo: Split;  
Modelo: Hi Wall 
Capacidade: 18.000 BTUs; 
Tensão: 220V; 
Fase: monofásico; 
Classificação INMETRO: A 
Cor: Branco 
Funções: Swing, desumidificador, turbo; 
Possua painel de fácil remoção; 
Possua autoreinício; 
Possua unidade externa com anticorrosão. 
 
3. 03. Condicionador de Ar de 9.000 BTUs 
  

Tipo: Split;  
Modelo: Hi Wall 
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Capacidade: 9.000 BTUs; 
Tensão: 220V; 
Fase: monofásico; 
Classificação INMETRO: A 
Cor: Branco 
Funções: Swing, desumidificador, turbo; 
Possua painel de fácil remoção; 
Possua autoreinício; 
Possua unidade externa com anticorrosão. 
 
4. 04. Conversor de Mídia 
  

Possuir 1 (uma) porta 100Base-FX em fibra óptica monomodo com conector SC e 1 
(uma) porta 10/100Mbps em par metálico (UTP), com conector UTP;  
Alcançar até 20km de distância na porta em fibra;  
Ser no formato trilho DIN, já vindo com o suporte para montagem em trilho DIN;  
Possuir Auto-Negociação nas portas UTP;  
Possuir Auto-Cross na porta UTP, possibilitando a utilização de cabo cross ou 
direto, sem necessidade de configuração;  
Possuir saída de Alarme com Relés de Contatos Secos; 
Possuir entrada redundante DC, variável entre 12 e 48V, com proteção contra 
inversão de polaridade; 
Atender às Normas IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x; 
Possuir LEDs para indicação de ligado, energia primária ou reserva, falha de 
alimentação, falha do enlance da porta, transmissão de dados; 
Ser pelo menos IP 30 (Ingress Protection 30); 
Suportar temperatura de operação entre -40°C e +75°C e umidade entre 5 e 90% 
sem condensação; 
Ser compatível na parte de emissões eletromagnéticas FCC Class A; CE Class A; 
Estar em conformidade com as normas ambientais:  

1) IEC60068-2-32 (Queda livre); 
2) IEC60068-2-27 (Choques); 
3) IEC60068-2-6 (Vibração). 

 
5. 05. Módulo SFP 1000Base-LX 
  

Ser compatível com o Switches de Acesso ofertado; 
Possuir conector óptico LC; 
Ser compatível com o padrão 1000Base-LX para fibra monomodo; 
Ter suporte a distâncias de 10Km em fibra monomodo. 
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1. 06. Microcomputador (Estação de Monitoramento) 
 

HARDWARE  
Possuir pelo menos 01 (um) processador Intel® Xeon® Quad-Core W3565 (8M 
Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s), ou equivalente técnico; 
Possuir, no mínimo, 4GB (quatro) de RAM DDR3 com ECC e barramento de 
1333MHz, expansível até 24GB; 
Possuir, no mínimo, 02 (dois) discos de 500GB SATA de 3,0 Gb/s a 7200 RPM com 
Cache DataBurst de 8 MB, configurados em RAID 1; 
Possuir controlador de disco SATA de 6,0 Gb/s RAID 1; 
Possuir no mínimo 02 (duas) placas de vídeo com 1GB de RAM não compartilhada, 
cada, dual Monitor totalizando 04 (quatro) saídas de vídeo; 
Possuir 02 (duas) interfaces de rede RJ-45 1000BASET, com chipset intel ou similar; 
Possuir gabinete tipo desktop torre (vertical) com possibilidade de mudança de 
formato desktop (horizontal); 
Permitir operação com 02 (dois) monitores de, pelo menos, 21” (vinte e uma 
polegadas), conforme especificação deste Termo de Referência. Não serão aceitas 
soluções com televisões: apenas monitores de uso profissional para uso 24 (vinte e 
quatro) horas por dia serão acatados; 
Permitir operação com 01 (um) monitor de, pelo menos, 42” (quarenta e duas 
polegadas), conforme especificado neste Termo de Referência. Não serão aceitas 
soluções com televisões: apenas monitores de uso profissional para uso 24 (vinte e 
quatro) horas por dia serão acatados. 
SOFTWARE  
Possuir Licença Windows® 7 Professional Original 64- Bit em Português ou outro 
Sistema Operacional equivalente; 
O modelo e a marca do equipamento constam no Windows Catalog para o S.O 
Windows® 7 Professional Original ou versão mais recente 
(http://winqual.microsoft.com/HCL/) e deverá ser apresentada juntamente com a 
proposta, cópia de “Test Report” obtido na submissão dos testes realizados no 
equipamento e respectivo “ID” da submissão; 
Deverá permitir executar o cliente do Software de Gerência e Gravação; 
Deverá ser fornecida licença de uso de software antivírus Mcfee, Norton ou similar. 
 

2. 07. Monitor LCD ou LED no mínimo 21” 
  

Entrada de Vídeo: HDMI / DVI; 
Resolução mínima: 1920 x 1080; 
Proporção da imagem: Widescreen, 16:9; 
Brilho de, no mínimo, 300 cd/m2; 
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Contraste dinâmico de tela mínimo de 1000:1; 
Tempo máximo de resposta: 5 ms; 
Medida diagonal mínima da tela (pol): 21 polegadas; 
Tipo de Tela: LCD Matriz Ativa TFT ou LED; 
Compatível com montagem VESA/DPM; 
Deverão ser fornecidos 2 (dois) monitores juntamente com a estação de 
monitoramento, inclusive com os cabos e conexões necessárias à sua interligação às 
referidas estações. 

 
3. 08. Monitor LCD ou LED de no mínimo 42” 

 
Entrada de Vídeo: HDMI/DVI; 
Resolução mínima: 1920 x 1080; 
Proporção da imagem: Widescreen, 16:9; 
Brilho de, no mínimo, 450 cd/m2; 
Contraste dinâmico de tela mínimo de 3000:1; 
Tempo máximo de resposta: 12 ms; 
Medida diagonal mínima da tela (pol): 42 polegadas; 
Tipo de Tela: LCD Matriz Ativa TFT ou LED; 
Compatível com montagem VESA/DPM; 
Deverá ser fornecido 1 (um) monitor, juntamente com a estação de monitoramento, 
inclusive com os cabos e conexões necessárias à sua interligação à referida estação.  
 

4. 09. Cadeira Executiva 
 

Deve ser do tipo executiva; 
Deve possuir espaldar alto; 
Deve possuir braços com descanso; 
Encosto e assento com espuma laminada revestido em tecido; 
Regulagem de altura com sistema a gás ou similar; 
Base em forma estrela de 5 pontas em aço com rodízios. 
 

5. 10. Nobreak 600VA 
 

Possuir potência nominal mínima de 600VA; 
Deve Possuir tensão monofásica de entrada de 220Vac, com variação de 170 a 
275Vac; 
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Possuir frequência de 50/60Hz; 
Possuir fator de potência de 0,6; 

Possuir potência de saída de 600VA/360W; 

Possuir tensão de saída de 220Vac +/- 10%; 

Possuir forma de onda senoidal modificada (por aproximação); 

Possuir regulação de frequência de +/- 1 Hz em bateria; 

Possuir bateria selada; 

Permitir partida em bateria; 

Possuir autonomia de 7 min para 120W; 

Possuir nível de ruído inferior a 40dBA; 

Suportar umidade relativa de 0 a 90% não condensada; 

Possuir leds que permitam a visualização de sistema ligado; 

Possuir alarme sonoro; - Permitir gerenciamento; 

Possuir porta padrão USB. 

 
2. 11. Joystick com teclado 
 

Deve possuir caixa em policarbonato ABS; 
Deve ter interface compatível para porta USB 1.1/ 2.0 ou superior; 
Deve possuir alimentação via USB; 
Deve suportar e trabalhar com o Sistema Operacional da Estação de Monitoramento; 
Deve operar entre 0 e 50 graus Celsius; 
Joystick com três eixos; 
Deve possuir no mínimo 05 (cinco) teclas para aplicações pré-definidas. 

 
B - CONSUMO 

  
Devem atender as seguintes características técnicas mínimas:  
 
6. 01. Alça pré formada para cabo de fibra óptica 

  
Para cabo de fibra optica de 12 a 36 fibras. 
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7. 02. Alça pré formada para cabo de fibra óptica drop 
  

Para cabo de fibra optica de 02 a 12 fibras. 
 
8. 03. Ampact tipo 2 – 10 mm 

  
Deve ser confeccionado em alumínio. 
 
9. 04. Ampact tipo 2 – 35 mm 

  
Deve ser confeccionado em alumínio. 
 
10. 05. Ampact tipo 4 – 10 mm 

  
Deve ser confeccionado em alumínio. 
 
11. 06. Ampact tipo 4 – 35 mm 

  
Deve ser confeccionado em alumínio. 
 
12. 07. Arame espinar galvanizado 

  
Para utilização em emendas de fibra óptica. 
 
13. 08. Bandeja para caixa de emenda 
 
Deve ser compatível com a caixa de emenda ofertada; 
Deve acomodar, no mínimo, 12 fibras ópticas. 
 
14. 09. Bap 3 – braçadeira ajustável para poste 
 
Deve possuir comprimento mínimo de 1200mm; 
Deve ser confeccionado em aço galvanizado. 
 

15. 10. Cabo Blindado Indoor/Outdoor, 4 Pares 
  

Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B. Categoria 5e, bem como certificado 
para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM ou CMR conforme UL 
impressos na capa externa; 
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Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema 
de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos; 

Possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente de 
1500m a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento 
de cabo residual dentro da caixa; 
Ser composto por condutores de cobre sólido 24AWG; isolados em polietileno 
especial, com blindagem em fita metalizada; 
Cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao 
meio ambiente conforme a norma RoHS; 
Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 
Categoria 5e; 
Ter a Impedância característica de 100 W (Ohms); 
Ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas 
em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100m), 
NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100 MHz. 
 
16. 11. Cabo de fibra óptica 24 FO (adotado para uso externo) 
 
Deve ser do tipo “loose”, composto por 24 (vinte e quatro) fibras ópticas do tipo 
monomodo agrupadas entre si de forma não aderente dentro de tubo 
termoplástico com gel para acomodação das fibras; 
Deve possuir elemento de material dielétrico em FRP posicionado no centro do 
núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo; 
Deve possuir pelo menos 04 fibras dielétricas de aramida aplicada sobre a capa 
interna para fornecer ao cabo resistência contra esforços de tração; 
Deve ser totalmente dielétrico, e deve capa externa em material termoplástico 
resistente a intempéries e ação solar (proteção UV); 
Deve ser constituído por fibras monomodo 9/125 nm; 
Deve apresentar diâmetro do campo modal:  

9,3 +/- 0,5nm em 1310nm;  

10,4 +/- 0,8nm em 1550nm;  

Apresentar atenuação máxima de:  

≤ 0,37 dB/km em 1310nm;  

≤ 0,23 dB/km em 1550nm; 

Deve possuir resistência à tração durante a instalação de, no mínimo, 130kgf; 

Deve permitir temperatura de operação de -10 a 65 graus, comprovado através de 

teste ciclo térmico; 
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Deve permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 80m sem 

cordoalha de aço; 

Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, 

data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida 

internacional SI); 

Deve apresentar Certificação Anatel; 

Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14160. 

 
17. 12. Cabo de fibra óptica 48 FO 
 
Deve ser do tipo “loose”, composto por 48 (quarenta e oito) fibras ópticas do tipo 
monomodo agrupadas entre si de forma não aderente dentro de tubo 
termoplástico com gel para acomodação das fibras; 
Deve possuir elemento de material dielétrico em FRP posicionado no centro do 
núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo; 
Deve possuir pelo menos 04 fibras dielétricas de aramida aplicada sobre a capa 
interna para fornecer ao cabo resistência contra esforços de tração; 
Deve ser totalmente dielétrico, e deve capa externa em material termoplástico 
resistente a intempéries e ação solar (proteção UV); 
Deve ser constituído por fibras monomodo 9/125 nm; 
Deve apresentar diâmetro do campo modal:  

9,3 +/- 0,5nm em 1310nm;  

10,4 +/- 0,8nm em 1550nm;  

Apresentar atenuação máxima de:  

≤ 0,37 dB/km em 1310nm;  

≤ 0,23 dB/km em 1550nm; 

Deve possuir resistência à tração durante a instalação de, no mínimo, 130kgf; 

Deve permitir temperatura de operação de -10 a 65 graus, comprovado através de 

teste ciclo térmico; 

Deve permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 80m sem 

cordoalha de aço; 

Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, 

data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida 
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internacional SI); 

Deve apresentar Certificação Anatel; 

Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14160. 

 
18. 13. Cabo de fibra óptica 72 FO 
 
Deve ser do tipo “loose”, composto por 72 (setenta e duas) fibras ópticas do tipo 
monomodo agrupadas entre si de forma não aderente dentro de tubo 
termoplástico com gel para acomodação das fibras; 
Deve possuir elemento de material dielétrico em FRP posicionado no centro do 
núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo; 
Deve possuir pelo menos 04 fibras dielétricas de aramida aplicada sobre a capa 
interna para fornecer ao cabo resistência contra esforços de tração; 
Deve ser totalmente dielétrico, e deve capa externa em material termoplástico 
resistente a intempéries e ação solar (proteção UV); 
Deve ser constituído por fibras monomodo 9/125 nm; 
Deve apresentar diâmetro do campo modal:  

9,3 +/- 0,5nm em 1310nm;  

10,4 +/- 0,8nm em 1550nm;  

Apresentar atenuação máxima de:  

≤ 0,37 dB/km em 1310nm;  

≤ 0,23 dB/km em 1550nm; 

Deve possuir resistência à tração durante a instalação de, no mínimo, 130kgf; 

Deve permitir temperatura de operação de -10 a 65 graus, comprovado através de 

teste ciclo térmico; 

Deve permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 80m sem 

cordoalha de aço; 

Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, 

data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida 

internacional SI); 

Deve apresentar Certificação Anatel; 

Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14160. 
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19. 14. Cabo de fibra óptica 120 FO 
 
Deve ser do tipo “loose”, composto por 120 (cento e vinte) fibras ópticas do tipo 
monomodo agrupadas entre si de forma não aderente dentro de tubo 
termoplástico com gel para acomodação das fibras; 
Deve possuir elemento de material dielétrico em FRP posicionado no centro do 
núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo; 
Deve possuir pelo menos 04 fibras dielétricas de aramida aplicada sobre a capa 
interna para fornecer ao cabo resistência contra esforços de tração; 
Deve ser totalmente dielétrico, e deve capa externa em material termoplástico 
resistente a intempéries e ação solar (proteção UV); 
Deve ser constituído por fibras monomodo 9/125 nm; 
Deve apresentar diâmetro do campo modal:  

9,3 +/- 0,5nm em 1310nm;  

10,4 +/- 0,8nm em 1550nm;  

Apresentar atenuação máxima de:  

≤ 0,37 dB/km em 1310nm;  

≤ 0,23 dB/km em 1550nm; 

Deve possuir resistência à tração durante a instalação de, no mínimo, 130kgf; 

Deve permitir temperatura de operação de -10 a 65 graus, comprovado através de 

teste ciclo térmico; 

Deve permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 80m sem 

cordoalha de aço; 

Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, 

data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida 

internacional SI); 

Deve apresentar Certificação Anatel; 

Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14160. 

20.  
21. 15. Cabo de rede UTP CAT5e 
 
Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e 
imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, Categoria 5e. 
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22.  
23. 16. Cabo de rede UTP CAT6 
 
Cabo de Rede para Sistema de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, 
dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced 
Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6. 
24.  
25. 17. Cabo de rede STP CAT5e 
 
Cabo blindado para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, 
dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, Categoria 5e. 
 
26. 18. Cabo drop de fibra óptica de 6 FO 
 
Ser adotado para uso externo/interno em instalações aéreas auto-suportadas ou 
em dutos/canaletas; 
Ser do tipo “loose”, composto por 06 (seis) fibras ópticas do tipo monomodo 
agrupadas dentro de tubo termoplástico com gel para acomodação e proteção 
contra umidade, mecânica e térmica das fibras ópticas; 
Possuir filamentos com fibras dielétricas (aramida ou similar), aplicadas ao redor 
da unidade básica (tubo), que proporciona estabilidade térmica e previne contra 
esforços de tração e compressão em instalação interna em dutos ou canaletas; 
Possuir fio de aço galvanizado como elemento de sustentação de forma  a 
proporcionar estabilidade térmica e prevenir contra esforços de tração e contração 
no cabo em instalação aérea; 
Possuir camada externa em material termoplástico resistente a intempéries e ação 
solar (proteção UV); 
Possuir cordão de rasgamento sob as capas do cabo de forma a agilizar o 
manuseio nas terminações do cabo; 
Ser constituído por fibras monomodo 9/125 nm; 
Carga Máxima de Operação (Tração): Mínimo 100Kgf; 
Apresentar atenuação máxima de: 
         ≤ 0,37 dB/km em 1310nm; 
         ≤ 0,25 dB/km em 1550nm. 
Temperatura de operação de -10 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo 
térmico; 
Apresentar Uniformidade de Atenuação menor que 0,05 dB; 
Permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 80m sem 
cordoalha de aço; 
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de 
fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI); 
Apresentar Certificação Anatel. 
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27. 19. Cabos elétricos 750V, 1x2,5mm2 

  
CONDUTOR: Cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 5, NBR NM 280; 
ISOLAÇÃO: Composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), 90 C, alto módulo. Suas 
características físicas e químicas devem atender aos requisitos da NBR 6251; 
COBERTURA: Composto termoplástico livre de halogênios e metais pesados, com 
características de não propagação de chama, baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos; 
ISOLAMENTO: 750V; 
BITOLA: 1x2,5mm2, 1x4,0mm2 e 1x6,0mm2. 
 
28. 20. Cabos elétricos 750V, 2x2,5mm2 

  
CONDUTOR: Cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 5, NBR NM 280; 
ISOLAÇÃO: Composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), 90 C, alto módulo. Suas 
características físicas e químicas devem atender aos requisitos da NBR 6251; 
COBERTURA: Composto termoplástico livre de halogênios e metais pesados, com 
características de não propagação de chama, baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos; 
ISOLAMENTO: 750V; 
BITOLA: 2x2,5mm2. 

 
29. 21. Cabos elétricos 750V, 3x2,5mm2 

  
CONDUTOR: Cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 5, NBR NM 280; 
ISOLAÇÃO: Composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), 90 C, alto módulo. Suas 
características físicas e químicas devem atender aos requisitos da NBR 6251; 
COBERTURA: Composto termoplástico livre de halogênios e metais pesados, com 
características de não propagação de chama, baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos; 
ISOLAMENTO: 750V; 
BITOLA: 3x2,5mm2. 

 
30. 22. Cabos flexível verde 2,5mm, isolamento 750V 

  
CONDUTOR: Cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 5, NBR NM 280; 
ISOLAÇÃO: Composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), 90 C, alto módulo. Suas 
características físicas e químicas devem atender aos requisitos da NBR 6251; 
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COBERTURA: Composto termoplástico livre de halogênios e metais pesados, com 
características de não propagação de chama, baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos; 
Deve ser fornecido na cor verde; 
ISOLAMENTO: 750V; 
BITOLA: 1x2,5mm2. 
 
31. 23. Caixa de Emenda Óptica 
  
Para uso em cabos aéreos, subterrâneos ou diretamente enterrados; 
As entradas de cabos deverão ser seladas através de tubos termocontráteis e a 
junção da base com a cúpula através de um sistema mecânico; 
Possuir sistema de encaixe p/ até 4 bandejas de 24 fibras; 
Possuir manopla para junção entre a base e a cúpula; 
Possuir sistema de proteção para emendas. 
 
32. 24. Conectores de passagem por parafuso (bornes) 

  
Possuir fixação em trilhos simétricos ou DIN; 
Possuir Invólucro isolante em Poliamida 6.6 ou similar; 
Possuir conector e parafuso para fixação dos alimentadores; 
Possuir barra de ligação em cobre; 
Possuir tensão de isolamento para 750V, no mínimo; 
Suportar conectores para cabos flexíveis de 1,0 até 2,5 mm2. 
 
33. 25. Conector industrial RJ-45 fêmea blindado Cat. 5e 

  
Possuir certificação UL ou ETL LISTED;  
Cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao 
meio ambiente conforme a Diretiva RoHS;  
Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que 
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);  
Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de 
níquel e 1,27µm de ouro;  
O keystone ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2;  
Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e 
cinqüenta) vezes com conectores RJ-45;  
Possuir Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do 
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mesmo;  

Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório;  
 
34. 26. Conector para Eletroduto Flexível 

  
Os conectores, por questões de compatibilidade, deverão ser do mesmo fabricante do 
eletroduto flexível. 
 
35. 27. Cordão Óptico 
  

Deve ser constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125 mm (cor azul), 
tipo “tight“; 
Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm; 

A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e 
revestimento secundário em PVC; 
Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em 
PVC não propagante à chama; 
Vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica, as extremidades do cordão 
óptico; 
Permitir raio mínimo de curvatura  de 50mm; 
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e 
data de fabricação; 
Constar uma etiqueta que com o símbolo da Anatel e o nome do conector; 
Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC. 
 
36. 28. Cordoalha de aço 

  
Cordoalha de aço, 7 fios 6,35 mm, para telecomunicação. 
 
37. 29. Cruzeta (Reserva Circular) 

  
Reserva de cabo circular em ferro galvanizado. 
 
38. 30. Cúpula para câmera PTZ 

  
Deve ser compatível com a câmera Axis Q6034; 
Deve ser fabricado em material transparente de acrílico (PMMA). 
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39.  
40. 31. Disjuntor Monofásico 10A, 16A ou 25A 

  
Corrente nominal: 10A, 16A ou 25A; 
Tensão máxima de emprego nominal Ue: 440 VCA; 
Tensão de isolamento nominal Ui: 500 VCA; 
Tensão suportável de impulso nominal Uimp: 6kV; 
Número de Pólos: 01; 
Curva de Disparo Magnético: B; 
Conformidade com as normas: ABNT NBR NM 60898; 
Dispositivo altamente limitador, classe 03, conforme anexo ZA da norma ABNT NBR 
NM 60898; 
Fixação rápida em trilhos DIN; 
Capacidade de interrupção segundo ABNT NBR NM 60898: 10kA; 
Acessórios: dispositivo de travamento e protetor de bornes. 
 
41. 32. Disjuntor Trifásico 30A ou 150A 
  

Corrente nominal: 30A ou 150A; 
Tensão máxima de emprego nominal Ue: 440 VCA; 
Tensão de isolamento nominal Ui: 500 VCA; 
Tensão suportável de impulso nominal Uimp: 6 KV; 
Número de polos: 03; 
Capacidade de interrupção segundo ABNT NBR NM 60898. 
 
42. 33. Eletroduto Flexível 

  
Eletroduto flexível em fita de aço galvanizada eletrolítica, com revestimento em PVC 
antichama, bitola de 1”. 
43.  
44. 34. Extensões Ópticas Conectorizadas 
  
Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125 
mm (cor azul), tipo “tight“; 
Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm; 
A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e 
revestimento secundário em PVC; 
Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em 
PVC não propagante à chama; 
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As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas 
e testadas de fábrica; 
Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50mm; 
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e 
data de fabricação; 
Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC; 
O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos ST /FC / 
SC / MT-RJ /LC e E2000-APC; 
O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL. 
 
45. 35. Filtro de linha 
 
Caixa com 04 tomadas; 
Tensão: 220V; 
Corrente: 20A. 
  
46. 36. Fonte de alimentação 12 VCC 1A 

  
Corrente mínima de 1 A; 
Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga; 
Proteção contra sobre temperatura (aquecimento); 
Frequência de operação de 50 a 60 Hz; 
Saída de tensão totalmente estabilizada; 
Filtros EMI e EFI; 
Filtros contra interferência na imagem; 
Tensão de saída 12VDC; 
tensão de alimentação bivolt automático 110v e 220v. 
 
47. 37. Fonte de alimentação 48 VCC 

  
Tensão de saída: 48VDC; 
Corrente: 2,5A; 
Potencia: 120 Watts; 
Ripple & Noise Max: 120mVp-p; 
Faixa de tensão de saída: 48~53VDC; 
Tolerancia de tensão: +- 1,0%; 
Regulagem de linha: +_ 0,5%;; 
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Regulagem de carga: +- 1,0%; 
Setup, tempo de ascensão: 500ms, 70ms; 
Faixa de tensão de entrada: Selecionável, 88~132VAC, 176~264VAC, 
248~370VDC; 
Faixa de frequência: 47~63Hz; 
Eficiencia: 85%; 
Corrente AC: 2.6A@115VAC, 1.6A@230VAC; 
Corrente de pico: 20A@115VAC, 40A@230VAC; 
Corrente de fuga: <3.5mA@240VAC; 
Proteção: Sobrecarga 105~150%, Sobretensão 58~65V, Over Temperatura 
90ºC±5ºC; 
Temperatura de operação: -10ºC~+60ºC; 
Temperatura de armazenamento: -20ºC~+85ºC; 
Segurança: UL508, UL60950, TUV EN60950-1; 
Vibração: IEC60068-2-6; 
EMC Emissão: EN55011, EN55022, CISPR22 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3; 
EMC Imunidade: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, 
EN610004-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN55024, EN61000-6-2, EN50082-2. 
48.  
49. 38. Fonte POE para câmera IP PTZ 

  
Deve ser de classe POE High Power over Ethernet - máx. 60 W; 
Deve possuir potência de saída de até 55VCC 60W; 
Deve possuir tensão de entrada CA de 100 a 240VCA com frequência de 50 – 60 
Hz; 
Deve possibilitar montagem em parede, prateleira ou trilho DIN; 
Deve possuir as seguintes aprovações: RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 55022 
Classe B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, VCCI Classe B, KCC 
KN22 Classe B, KN24, CB, IEC/EN/UL 60950-1, GS, UL-AR; 
Deve possuir as seguintes condições operacionais: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) 
A 30 W: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) A 25 W: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) 
Umidade relativa máxima de 95% (sem condensação); 
Deve possuir no máximo as seguintes dimensões: 51 x 88 x 166 mm; - Deve possuir 
Peso máximo 350 g. 
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50. 39. Grampo de Ancoragem 
  

Deve possibilitar cabos com diâmetro de 11 a 16mm; 
Deve possuir cunha para prender o cabo em plástico de engenharia; 
Deve possuir suporte da cunha em alumínio fundido; 
Deve ser fornecido com suporte reforçado e parafuso para fixação em BAP; 
Deve suportar cabos de 07 a 16mm com vão de até 80 metros. 
 
51. 40. Haste de aterramento 

  
Haste de aço revestida em cobre pelo processo de deposição eletrolítica de diâmetro 
nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. 
52. 41. Kit de derivação para caixa de emenda 

  
Deve ser compatível com a caixa de emenda ofertada. 
53. 42. Olhal reto com rosca M.12 
 

Deve ser fornecido com suporte reforçado e parafuso para fixação em BAP; 
Deve ser confeccionado em aço galvanizado. 
54. 43. Parafuso com porca para BAP 
 

Deve ser compatível com a braçadeira ajustável ofertada; 
Deve ser confeccionado em aço galvanizado. 
55. 44. Parafuso PCA M12x35 com porca sextavada 
 

Deve ser compatível com a cinta BAP ofertada. 
56. 45. Protetor de Surto 12KA - 275V 

  
Classe I e II, monopolar, devem proteger os equipamentos elétricos e eletrônicos 
contra os efeitos indiretos causados pelas descargas atmosféricas ou manobras no 
sistema elétrico; 
Versão extraível permitindo uma rápida substituição do cartucho danificado; 
Tensão de operação: 275V; 
Frequência de emprego: 50/60Hz; 
Tempo de resposta: < 25 ns; 
Sinalização de fim de vida: 
- verde ou branco: em serviço (em bom funcionamento); 
- vermelho: defeito ou fim de vida. 
Conexão por borne tipo gaiola: 4 a 16 mm2; 
Grau de proteção: mínimo IP20; 
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Resistência de Isolamento: mínimo 100MW. 
57. 46. Suporte dielétrico (suspenção de cabo óptico – 10-
17mm) 

  
Deve possuir estrutura bipartida em plástico de engenharia; 
Deve ser inserto em borracha aditivada injetada; 
Os insertos devem ser substituíveis conforme o diâmetro dos cabos; 
Deve possuir parafuso e arruela para fixação do grampo em aço inox; 
Deve ser fornecido com suporte reforçado e parafuso para fixação em BAP; 
Deve suportar um desvio de até 20º; 
Ser composto de protetor preformado, alça preformada de ancoragem, prolongador 
olhal e manilha sapatilha; 
Possuir coxim em elastômero dielétrico para redução de esforços radiais de 
compressão; 
Ser fabricado em material dielétrico de alta resistência mecânica e possibilitando a 
sua instalação diretamente ao poste da rede pública. 
58. 47. Suporte reforçado para BAP 14mm 

  
Deve ser compatível com a Braçadeira Ajustável ofertada; 
Deve ser confeccionado em aço galvanizado. 

59. 48. Terminal Óptico 
  

Estrutura em aço de 1,2 mm; 
Capacidade para até 12 fibras; 
Bandeja metálica interna para acomodação das fibras emendadas; 
Canaleta para fixação dos protetores de emenda; 
Protetores de emenda; 
Tampa para fechamento em aço de 0,9mm; 
Kit de parafusos para fixação; 
Permitir realizar a terminação de um cabo óptico, através de conectorização direta 
ou emenda por fusão em extensão pré-conectorizada; 
Capacidade de acomodação de emendas ópticas por fusão ou emendas mecânicas; 
Permitir a terminação de, no mínimo, duas fibras por fusão. 
Acabamento em epoxi texturizado; 
 

60. 49. Tubete protetor de emenda 
  

Para utilização em emendas de fibra óptica. 
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ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE 

DE MACEIÓ 

 

  

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados de 

Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças, componentes, acessórios, 

materiais e/ou equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do Sistema de 

Videomonitoramento das Vias Públicas de Maceió. 

8. 2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O Sistema de Videomonitoramento das Vias Públicas da Cidade de Maceió é interligado 

através da estrutura de 150 Km de rede de fibra óptica, conforme figura no Anexo I, o qual 

contempla a utilização da solução de captura de imagens, transmissão de dados (texto, 

imagem e voz do sistema de rádio comunicação digital e da internet), software de gerência e 

gravação de imagens, software de gestão do ambiente de rede, bem como equipamentos de 

armazenamento de rede, infraestrutura de TI (servidores, estação de trabalho, sistema de 

armazenamento de dados), especificados no Anexo II. 

2.2. Foi implantado em dezembro de 2012, com a finalidade de proporcionar à população, 

através da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, Instituto de Tecnologia em 

Informática e Informação do Estado de Alagoas - ITEC e Departamento Estadual de Trânsito - 

DETRAN-AL, a prestação de serviços de monitoramento de imagens, em vias públicas na 

cidade de Maceió, tendo os seguintes objetivos: 

2.2.1. Redução na evasão de receita de IPVA; 

2.2.2. Aumento da recuperação de veículos furtados e roubados; 

2.2.3. Redução dos índices de criminalidade na área monitorada; 

2.2.4. Redução do tempo de atendimento policial; 

2.2.5. Aumento da sensação de segurança da população; 

2.2.6. Melhora no trabalho de investigação e repressão da criminalidade; 

2.2.7. Registro de ocorrências de furto em vias públicas; 

2.2.8. Ampliação da visão policial no ambiente monitorado; 
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2.2.9. Aumento das áreas de atuação da Secretaria de Estado da Segurança Pública de 

Alagoas, possibilitando um monitoramento eficaz na resolução das ocorrências nas diversas 

localidades públicas. 

2.3. O prazo de vigência, do contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva atual, Contrato 

001A/2012, está previsto para o dia 05 de janeiro de 2016, restando portanto 05 (cinco) 

meses para a definição de um novo contrato. 

2.4. Nesse sentido se faz necessário a continuidade na prestação dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, suporte e assistência técnica de todo o Sistema de 

Videomonitoramento, a fim de evitar a paralização parcial ou total do serviço oferecido à 

população pela Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/AL. 

2.5. Atualmente, aqui no Estado de Alagoas, nem a SSP, nem o ITEC, possuem em seus 

quadros equipes de profissionais suficientes, destinadas a prestação dos serviços aqui 

pretendidos. 

2.6. A demanda tem como escopo dos serviços de manutenção e assistência técnica 

(preventiva, corretiva e reposição), as seguintes características, quanto as especificações dos 

requisitos para manutenção: 

2.6.1. Manutenção preventiva e corretiva de toda a solução de transmissão de dados, em 

conformidade com o acordo de nível de serviço mínimo; 

2.6.2. Suporte on-line e on-site de todos os equipamentos e componentes do sistema 

instalados, de conformidade com acordo de nível de serviço acordado; 

2.6.3. Prestação de assistência técnica em todas as soluções realocadas e fornecidas. 

2.6.4. Administração dos Bancos de Dados e dos Servidores de Rede da Solução de 

Videomonitoramento; 

2.6.5. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva consistem em suporte, “help on line” 

e serviços de correção de eventuais defeitos de instalação e/ou operação de toda a 

infraestrutura ótica instalada. 

9. 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A aquisição em tela, objeto deste Termo de referência, tem aparo legal, na Lei nº 

10.520/2002, do Decreto Estadual nº 1424/2003, que regulamentam a modalidade de Pregão, 

da Lei nº 8.708/1990 e subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e 

demais normas contidas neste Termo de referência. 

3.2. Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não 

inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
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3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

10. 4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

4.1.1. Manutenção Corretiva – aquela destinada a solucionar os eventuais defeitos de 

funcionamento apresentados, mediante chamada à CONTRATADA, compreendendo serviços de 

reparo de toda infraestrutura do sistema, com reposição de peças, componentes, acessórios, 

materiais e/ou equipamentos, se necessário. 

4.1.2. A manutenção corretiva do sistema deverá ser realizada sob demanda da 

CONTRATANTE, em regime de atendimento 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana). 

4.1.3. A CONTRATADA deverá efetuar mensalmente, através de profissional qualificado e 

certificado, análise dos logs de erros e emitir relatório detalhado, contendo a análise de rede 

de transmissão do sistema de câmeras de videomonitoramento, as medidas de saneamento 

das ocorrências, as ações para melhora ou otimização da mesma e as necessidades de 

atualização dos softwares, firmware e drives. 

4.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 

4.2.1. Manutenção Preventiva – compreende uma série de procedimentos, tais como: 

limpezas, verificações, ajustes e testes, que têm o objetivo de evitar ou reduzir a probabilidade 

de falha ou a degradação do funcionamento da infraestrutura do sistema. 

4.2.2. As manutenções preventivas deverão ser efetuadas pela CONTRATADA, 

preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, com paradas para almoço das 

12 às 14 horas, exceto nos feriados, pontos facultativos e finais de semana. 

4.2.3. Os serviços de manutenção preventiva poderão ser realizados juntos e 

concomitantemente com a manutenção corretiva, desde que já tenham decorrido 2/3 do 

período, a contar da última preventiva realizada ou a critério da CONTRATANTE; 

4.2.4. Quando da execução da Manutenção Preventiva ficar constatada a necessidade de uma 

intervenção corretiva, a CONTRATADA deverá informar imediatamente a CONTRATANTE para 

que seja aberto um chamado técnico, através do Sistema de Abertura de Chamados. 

4.2.5. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de Manutenção Preventiva Mensal, 

para análise e aprovação da CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, envolvendo 

todo o Sistema de Videomonitoramento: infraestrutura de conectividades das câmeras, 

transmissão de dados e infraestrutura elétrica, de todos os equipamentos e acessórios 

constantes do Anexo II, observando os itens a serem atendidos de acordo com o Anexo III 
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4.2.6. A primeira Manutenção Preventiva Mensal deverá iniciar imediatamente após a 

assinatura do contrato. 

4.2.7. A Manutenção Preventiva de cada componente do sistema deverá ser realizada na data 

prevista pelo cronograma apresentado pela CONTRATADA, sendo admitido, em cada evento, 

um único adiamento, por período não superior a 02 (dois) dias úteis. 

4.2.8. A CONTRATADA deverá realizar os serviços específicos de Manutenção Preventiva para 

cada tipo de equipamento, conforme descrito a seguir e de acordo com as recomendações do 

fabricante: 

4.2.8.1. QUADROS DE TELECOMUNICAÇÃO (PAINEL OUTDOOR): 

4.2.8.1.1. Limpeza interna e externa; 

4.2.8.1.2. Lubrificação de dobradiças e fechaduras; 

4.2.8.1.3. Checagem dos conectores; 

4.2.8.1.4. Alocação dos equipamentos; 

4.2.8.1.5. Teste de continuidade e atenuação da fibra óptica; 

4.2.8.1.6. Teste de conexão da rede; 

4.2.8.1.7. Teste de carga do nobreak; 

4.2.8.1.8. Revisão geral das configurações e ajustes necessários; 

4.2.8.1.9. Avaliação da Base de Sustentação e Fuselagem do quadro. 

4.2.8.2. REDE DE FIBRA ÓTICA EXTERNA: 

4.2.8.2.1. Checagem dos aterramentos de trechos onde foram utilizados cordoalha; 

4.2.8.2.2. Verificação das acomodações das reservas técnicas e caixas de emenda e correção, 

caso necessário; 

4.2.8.2.3. Verificação do estado dos equipamentos de suspenção e tração dos cabos e 

substituição, caso necessário; 

4.2.8.2.4. Verificação das plaquetas de identificação do cabo e reposição, caso necessário. 

4.2.8.3. REDE ELÉTRICA: 

4.2.8.3.1. Checagem das conexões na rede secundária e nos quadros; 

4.2.8.3.2. Verificação do estado dos equipamentos de suspenção e tração dos cabos e 

substituição, caso necessário; 

4.2.8.3.3. Checagem do aterramento dos postes e quadros. 

4.2.8.4. CÂMERAS: 

4.2.8.4.1. Verificação do estado da Cúpula ou caixa de proteção; 

4.2.8.4.2. Verificação da fixação das câmeras ao suporte e poste; 

4.2.8.4.3. Limpeza da Cúpula ou lente; 

4.2.8.4.4. Verificação da eficiência do sistema de refrigeração da caixa de proteção; 

4.2.8.4.5. Ajustes de foco e zoom; 
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4.2.8.4.6. Verificação da eficiência do iluminador IR; 

4.2.8.4.7. Teste de conectividade; 

4.2.8.4.8. Configuração; 

4.2.8.4.9. Retirada de equipamentos para manutenção externa; 

4.2.8.4.10. Instalação de equipamentos onde houver a necessidade de substituição, com a 

devida configuração e ligação ao sistema de transmissão; 

4.2.8.4.11. Remanejamento de local. 

4.2.8.5. INFRAESTRUTURA DO CCO: 

4.2.8.5.1. Verificação do estado dos equipamentos, materiais e acessórios que compõem toda 

a infraestrutura do sistema no CCO, caso necessário; 

4.2.8.5.2. Checagem das conexões na rede elétrica, lógica e nos quadros; 

4.2.8.5.3. Verificação e limpeza dos condicionadores de ar; 

4.2.8.5.4. Verificação e limpeza do gerador de energia, incluindo abastecimento de 

combustível do motor; 

4.2.8.5.5. Configuração e atualização dos patchs dos softwares existentes; 

4.2.8.5.6. Manutenção/configuração das estações de trabalho (microcomputadores e monitores 

de mesa), onde são visualizadas as imagens das câmeras de videomonitoramento; 

4.2.8.5.7. Manutenção dos monitores de parede; 

4.2.8.5.8. Manutenção dos nobreaks; 

4.2.8.5.9. Manutenção/configuração dos servidores de armazenagem de imagens no ITEC. 

4.2.8.5.10. Estão excluídos deste contrato a manutenção dos móveis e limpeza do ambiente. 

4.3. A CONTRATADA deve disponibilizar, com exclusividade a CONTRATANTE, as ferramentas e 

instrumentos de medição e testes/equipamentos, para prestação dos serviços de Manutenção 

Corretiva e Preventiva, conforme anexo IV; 

4.3.1. A CONTRATADA deverá aumentar quaisquer quantitativos de ferramentas, caso se 

encontrem em número insuficiente, bem como deverá apresentar outras ferramentas não 

listadas para o bom andamento dos serviços; 

 4.4. A CONTRATADA deverá prover todos os materiais consumíveis (conectores, toalhas de 

algodão, álcool, etc.) necessários à Manutenção Preventiva e Corretiva; 

4.5. A CONTRATADA deverá manter veículo adequado para a intervenção na rede ótica aérea, 

tanto em corretivas como em preventivas, para atuar com segurança na rede aérea; 

4.6. A CONTRATADA deverá informar as formas e horários de assistências, tendo que atender 

no mínimo as seguintes condições: 

4.6.1. Através de contato telefônico em dias úteis, em horário comercial; 

4.6.2. Através de contato eletrônico, com atendimento em até 02 (duas) horas; 
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4.6.3. Através de visita “on site” com pessoal técnico, em até 02 (duas) horas, após 

formalizado a necessidade da visita. 

4.7. Deverá ser emitido e entregue à CONTRATANTE, em qualquer manutenção de caráter 

preventivo ou corretivo, relatório técnico detalhado com os serviços executados, indicando o 

número da Ordem de Serviço correspondente. 

4.8. Na execução dos serviços deverão ser observadas e atendidas as prescrições das normas 

da ABNT – principalmente a norma NBR 5410. 

4.9. DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS: 

4.9.1. O Sistema de Videomonitoramento funciona de maneira ininterrupta, portanto a 

CONTRATADA deverá possuir: peças, componentes, acessórios, materiais e/ou equipamentos 

sobressalentes, para realizar o pronto atendimento e a reposição imediata, no caso de pane ou 

falha. 

4.9.2. A CONTRATADA deverá substituir, quando necessário, as peças/componentes dos 

equipamentos que se fizerem necessárias e possíveis de serem substituídas, as quais deverão 

ser originais ou recomendadas pelo fabricante. 

4.9.2.1. Na impossibilidade de adoção desses procedimentos, a CONTRATADA deverá 

apresentar relatório técnico que descreva a solução alternativa, as causas que obrigaram a sua 

adoção e os possíveis riscos ou limitações dessa alternativa. 

4.9.2.2. Qualquer substituição de peças, componentes, acessórios, materiais e/ou 

equipamentos deverá ser atestada pela área técnica da CONTRATANTE. 

 4.9.3. A CONTRATADA cobrará pelas peças, componentes, acessórios, materiais e/ou 

equipamentos utilizados nos serviços objeto deste Termo de Referência, apenas o valor 

vigente de mercado, acrescido dos valores referentes a frete, seguro e taxa de administração. 

 4.9.4. Em casos de atos fortuitos, tais como: furto, vandalismo, acidente com terceiro, dentre 

outros, ou sempre que houver necessidade de qualquer substituição de peça, componente, 

acessório, material e/ou equipamento pertencente ao sistema de videomonitoramento a 

CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE Laudo Técnico do ocorrido com Orçamento de 

Custos, no prazo máximo de 48 horas, para análise e autorização da referida substituição, bem 

como para tomada das devidas providências administrativas, junto aos causadores dos danos. 

4.9.5. As avalições dos equipamentos danificados deverão ser realizadas sempre na presença 

de servidor da SSP, designado pelo gestor do contrato para acompanhar as manutenções. 

4.10. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO: 

4.10.1. A manutenção corretiva deverá ser prestada em toda a rede física e equipamentos 

associados descritos na planilha do Anexo II, somente por chamada técnica, pela 

CONTRATADA, nos seguintes prazos de atendimento: 
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4.10.1.1. Prazo de início do atendimento a contar do instante do registro da chamada técnica 

feita pela CONTRATANTE à CONTRATADA não superior a 02 (duas) horas; 

4.10.1.2. Prazo de conclusão do atendimento, para a solução do problema que motivou a 

chamada técnica, a contar do instante do registro da chamada técnica feito pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA, por telefone, e-mail ou sistema, não superior a 72 (setenta e 

duas) horas. 

4.10.2. A CONTRATADA será responsável por estabelecer e manter a comunicação constante e 

ininterrupta das câmeras de vigilância (pontos de monitoramento) com a Central de Controle 

Operacional – Videomonitoramento, proporcionando captura e visualização de imagens em 

tempo real, com o mínimo possível de retardo e a perfeita operação do Sistema com respostas 

imediatas; 

4.10.3. Em caso de parada programada, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à 

CONTRATANTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.10.4. Quando houver variações e/ou interrupção da comunicação entre os pontos de 

monitoramento e a Central de Controle Operacional – CCO Videomonitoramento por força 

maior e o seu restabelecimento independa da CONTRATADA, a mesma deverá protocolar junto 

à CONTRATANTE uma justificativa por escrito. 

4.11. DA ABERTURA DE CHAMADOS: 

 4.11.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone, endereço eletrônico e sistema de 

atendimento para abertura de chamados, via Web, visando o atendimento das demandas. 

4.11.2. A CONTRATADA deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação 

e individualização de cada chamado técnico efetuado pela CONTRATANTE, bem como para 

acompanhamento e controle dos serviços. 

 4.12. DO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS: 

 4.12.1. Os equipamentos defeituosos referentes a solução de conectividades das câmeras 

deverão ser reparados, preferencialmente, no local (on-site) onde estão instalados, ou seja, a 

CONTRATADA deverá atender e efetuar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

onde os sistemas estão funcionando; 

4.12.1.1. Caso se mostre necessário, em função da complexidade dos serviços, e com a 

autorização prévia da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá transportar o(s) sistema(s) ou 

partes do(s) sistema para laboratório(s) ou oficina(s) especializada(s), onde serão efetuados 

os serviços necessários para solução dos defeitos apresentados e de imediato, deverá ser 

providenciado o equipamento sobressalentes para substituir o que foi retirado; 

4.12.1.2. A CONTRATADA assumirá, integralmente, os custos relativos ao transporte dos 

equipamentos, bem como aqueles referentes à utilização das instalações e ferramental 

existentes no(s) laboratório(s) ou oficina(s) especializada(s); 
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4.12.1.3. A CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade e custos de ressarcimento por 

quaisquer danos, avarias, roubo ou furto que possam ocorrer aos equipamentos por esta 

retirada para manutenção em seu laboratório e durante o seu transporte (ida e volta). 

 4.12.1.4. Em caso do envio de equipamento(s) a laboratório (s) ou oficina(s) especializada(s), 

nas condições previstas pelo subitem anteriores, o prazo de solução é de 30 (trinta) dias, a 

partir da retirada do(s) equipamento(s) com substituição imediata por equipamento similar até 

o retorno da manutenção. 

4.13. DAS ORDENS DE SERVIÇOS E RELATÓRIOS: 

4.13.1. A cada atendimento preventivo ou corretivo, a CONTRATADA deverá apresentar à 

CONTRATANTE, uma ordem de serviço. 

4.13.2. Após encerrar os serviços relativos ao atendimento dos equipamentos, o técnico da 

CONTRATADA deverá solicitar que o funcionário responsável da CONTRATANTE preencha os 

campos da pesquisa de satisfação, que integram o formulário da Ordem de Serviço. 

4.13.3. A CONTRATADA deverá manter um banco de dados contendo todas as informações das 

ordens de serviço, fornecendo mensalmente até o 5º dia útil, uma cópia digital, no formato a 

ser indicado pela CONTRATANTE. 

4.13.4. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a CONTRATANTE, até o 5º dia útil, 

Relatório de Desempenho da Manutenção referente ao mês anterior, contendo: 

4.13.4.1. Total de chamados corretivos; 

4.13.4.2. Números das ordens de serviço; 

4.13.4.3. Protocolos da CONTRATADA; 

4.13.4.4. Descrição sucinta do serviço; 

4.13.4.5. Data do atendimento corretivo; 

4.13.4.6. Data de conclusão do serviço de corretiva; 

4.13.4.7. Data do atendimento das preventivas; 

4.13.4.8. Pesquisa de Satisfação. 

 4.13.5. O relatório mencionado deverá ser entregue em planilha eletrônica, em mídia gravada 

com o arquivo magnético ou via correio eletrônico, com endereço a ser fornecido pela 

CONTRATANTE. 

4.13.6. Toda documentação entregue a CONTRATANTE deverá identificar claramente o 

responsável técnico pelo seu conteúdo bem como sua habilitação legal, para tal e assinatura. 

4.13.7. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos – que humanos quer materiais – 

com vistas à qualidade dos serviços à satisfação da SSP-AL, praticando produtividade 

adequada aos vários tipos de trabalhos. A CONTRATADA responsabilizar-se–á integralmente 
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pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram em 

sua execução. 

11. 5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. A CONTRATADA, além de disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos (Anexo 

IV), necessários a perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, deverá:  

5.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

5.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos com função profissionais devidamente registradas em suas carteiras 

de trabalho; 

5.1.3. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais 

como: veículos, motos, computadores e softwares, rádio comunicadores e outros, etc., de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da SSP-AL; 

5.1.4. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de maneira estruturada; 

5.1.5. Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos trabalhos, onde este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando 

houver necessidade, ao preposto dos serviços da SSP-AL e tomar as providências pertinentes; 

5.1.6. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

5.1.7. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da SSP-AL, 

inclusive quando ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho 

tais como prevenção de incêndio nas áreas da SSP-AL; 

5.1.8. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 

5.1.9. Instruir seus empregados para fato de que os materiais produzidos pelo sistema e 

observado no CIODS são sigilosos por natureza e não devem ser divulgados, disponibilizados 

ou abandonados sem a devida solicitação, através de processo administrativo, ou judicial da 

SSP-AL 

5.1.9.1. Todos os funcionários contratados deverão assinar Termo de Compromisso de Sigilo 

de Informação. 

5.1.10. A CONTRATADA será responsável pelos custos da transmissão de informações, através 

de tecnologia 4G ou superior, devendo fornecer a CONTRATANTE, durante a vigência do 

contrato, 02 (dois) modens com 02 (dois) chips, para que sejam acoplados aos 02 (dois) 

conjuntos móveis de captura, análise e reconhecimento de licença de veículos para viaturas em 

operações de blitz; 
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5.1.10.1 O conjunto móvel de captura, análise e reconhecimento de licença de veículos é 

composto por módulos integrados de hardware e software de inteligência, em operação 

itinerante, responsável pela captura da imagem da placa de veículos e seu respectivo envio ao 

ITEC. Estas imagens possibilitarão realizar consultas em bancos de dados do DETRAN-AL e da 

SEDS. 

5.2. DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 

5.2.1. A CONTRATADA deverá possuir, nos termos do Art. 30 da Lei 8.666/93, pelo menos um 

atestado de capacidade técnica de cliente público ou privado que comprove ter realizado 

serviços de: 

5.2.1.1. Manutenção de rede, com estrutura híbrida baseada em estrelas hierárquicas, com 

redes em anel, utilizando fibra ótica aérea autossustentada monomodo; 

5.2.1.2. Execução de, no mínimo, 100 fusões, certificadas através de OTDR (Optical Time-

Domain Reflectometer - Refletômetro de Domínio de Tempo Óptico), equipamento utilizado 

para agilizar e auxiliar o trabalho das equipes de implantação, operação e manutenção de 

fibras ópticas; 

5.2.1.3. Manutenção de Datacenter (CPD) e demais ativos de rede tais como: Switch Core, 

Transceivers, Chassi para Transceivers, DIOs, Storage RAID 5, Biblioteca de fitas e Nobreak 

10KVA ou superior; 

5.2.1.4. Instalação, configuração e manutenção de no mínimo 10 câmeras IP fixas; 

5.2.1.5. Instalação, configuração e manutenção de no mínimo 40 câmeras IP PTZ; 

5.2.1.6. Instalação, configuração e manutenção de no mínimo 50 Quadros de Proteção para 

telecomunicações com grau de proteção IP 65 ou superior; 

5.2.1.7. Instalação, configuração e manutenção de estrutura para videowall; 

5.2.1.8. Instalação, configuração e manutenção de Hardware de monitoramento com no 

mínimo 02 (dois) Servidores de Gravação, 01 (um) Servidor de Análise de Imagens, e 04 

(quatro) Terminais de Monitoramento com mesas controladoras e Joysticks para controle PTZ; 

5.2.1.9. Instalação, configuração e manutenção de Softwares de gravação e monitoramento de 

imagens; 

5.2.1.10. Instalação, configuração e manutenção de Software de captura, reconhecimento e 

leitura de placas - OCR; 

5.2.1.11. Instalação, configuração e manutenção de Software para conjunto de captura, 

analise e reconhecimento de licença de veículos; 

5.2.2. Os atestados deverão estar obrigatoriamente registrados no CREA para serem 

considerados. 

5.2.3. O proponente deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, comprovação de 

possuir no quadro de Responsável(eis) Técnico(s): 
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5.2.3.1. Pelo menos 01 (um) profissional de nível superior, graduado em TI e 01 (um) 

profissional de nível superior com formação em Engenharia Elétrica ou compatível. Para 

comprovação deverá apresentar Certidão de Registro do CREA, bem como a comprovação do 

vínculo do profissional com a proponente, que poderá ser feita mediante apresentação de cópia 

autenticada das folhas da CTPS onde conste o nome a foto e o do profissional. No caso de 

sócio proprietário, cópia do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial / 

Cartório ou por Contrato de Prestação de Serviços; 

5.2.3.2. Pelo menos 01 (um) profissional certificado em NR-10, Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade. 

5.2.3.3. Pelo menos 01 (um) profissional certificado em NR-16, Atividades e Operações 

Perigosas. 

5.2.3.4. Pelo menos 01 (um) profissional certificado em NR-35, Trabalho em Altura. 

5.2.4. O proponente deverá apresentar ao menos uma certificação do fabricante das câmeras 

IP utilizadas, atestando que o mesmo está habilitado e treinado a realizar as instalações e 

manutenções. 

5.2.5. O proponente deverá apresentar ao menos uma certificação do fabricante dos Switches 

Core utilizados, atestando que o mesmo está habilitado e treinado a realizar as manutenções. 

5.3. DA ORIENTAÇÃO DOS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS: 

5.3.1. Todas as rotinas de manutenção deverão estar de acordo com os manuais e 

recomendações específicas dos fabricantes e da CONTRATANTE, inclusive de normas técnicas 

relacionadas aos equipamentos. 

 5.3.2. Deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes, as quais servem de 

orientação e estabelecem as necessidades mínimas a serem consideradas. 

5.3.3. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela sua avaliação, bem como de outros 

fatores aderentes ao processo de manutenção, de forma que possa proceder à otimização do 

plano de manutenção, visando garantir a segurança operacional dos equipamentos. 

 5.3.4. Caberá à CONTRATADA, caso seja necessária, a contratação dos serviços dos 

fabricantes dos equipamentos, para a rápida solução dos problemas mais complexos, sem que 

isto acarrete em ônus adicional para a CONTRATANTE. 

5.4. DA EQUIPE TÉCNICA: 

5.4.1. A CONTRATADA deve disponibilizar para uso exclusivo na execução dos serviços de 

manutenção da CONTRATANTE, profissionais, pertencente a seu quadro permanente que 

ficarão alocados, em horário comercial, nas dependências da CONTRATANTE e de sobreaviso 

nos demais períodos. 

5.4.2. A equipe técnica deve possuir no mínimo: 

5.4.2.1. Coordenador Técnico: 
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5.4.2.1.1. Experiência em Sistema de monitoramento por imagens (CFTV); 

5.4.2.1.2. Experiência em Sistema de Gerência e Gravação de imagens; 

5.4.2.1.3. Experiência em Sistema informatizado de videomonitoramento (hardware e 

software); 

5.4.2.1.4. Experiência em Redes de fibra óptica. 

 5.4.2.2. Técnico em Redes: 

5.4.2.2.1. Experiência em Sistema informatizado de videomonitoramento (hardware e 

software); 

5.4.2.2.2. Experiência em Redes de fibra óptica. 

 5.4.2.3. Eletricista: 

5.4.2.3.1. Experiência em Instalações elétricas internas e externas; 

5.4.2.3.2. Experiência em Manutenção Preventiva e Instalação de Nobreaks e Grupo 

Geradores. 

 5.4.2.4. Ajudante Geral: 

5.4.2.4.1. Experiência em Manutenção e Instalação de Redes de fibra óptica aérea. 

 5.4.3. Os técnicos encarregados dos serviços de manutenção serão previamente relacionados, 

tendo livre acesso aos equipamentos, a fim de executar os serviços de manutenção, 

respeitadas as normas de segurança vigentes na CONTRATANTE. 

5.5. DA ANALISE TÉCNICA: 

5.5.1. Para análise técnica das especificações das propostas, a empresa licitante deverá prover 

toda a documentação que comprove que os serviços propostos atendem plenamente as 

especificações descritas neste Termo de Referência; 

5.5.2. Na proposta apresentada, a licitante deverá demonstrar, através de planilha de cálculo, 

a forma de como chegou ao valor do serviço a ser prestado, contendo as despesas e lucro, 

conforme modelo no anexo V. 

12. 6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. É reservado à CONTRATANTE o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços prestados pela CONTRATADA, pelo Gestor do Contrato ou por prepostos designados. 

Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

6.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 

CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

6.1.2. Executar periodicamente o avanço dos serviços efetivamente prestados; 
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6.1.3. Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 

imperfeição na execução dos serviços. 

6.2. O Gestor do Contrato terá as seguintes atribuições: 

6.2.1. Atestar o recebimento ou recusa dos equipamentos e serviços, indicando as eventuais 

ocorrências;  

6.2.2. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada; 

6.2.3. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos;  

6.2.4. Solicitar a aplicação de penalidades, por descumprimento de cláusula contratual ou 

editalícia. 

6.3. A ação da fiscalização não isenta a PROPONENTE de suas responsabilidades contratuais. 

13. 7. UNIFORMES 

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser 

condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, sem qualquer repasse 

do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes: 

7.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

7.2.1. Uniforme Completo (calça e camisa) com logotipo de identificação; 

7.2.2. Cinturão de Segurança tipo paraquedista com dispositivo trava quedas; 

7.2.3. Luva de Segurança de couro tipo vaqueta; 

7.2.4. Sapato de segurança; 

7.2.5. Óculos de segurança. 

7.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

7.3.1. 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, 

devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a 

qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da 

Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação; 

7.3.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

7.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela 

fiscalização do contrato. 

14. 8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas 

e qualidades, conforme planilha no Anexo IV, promovendo sua substituição quando necessário. 
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15. 9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

9.1. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Execução dos 

Serviços, através da Abertura de Chamado pela CONTRATANTE, conforme especificado nos 

itens 4.11, 4.12 e 4.13 deste Termo de Referência. 

9.2. Os serviços serão acompanhados provisoriamente, pelo(a) responsável em fiscalizar a 

prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, para efeito de posterior 

verificação, pelo Gestor do Contrato, de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta. 

9.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, 

refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades.  

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

16. 10. DA VISTORIA 

10.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a CONTRATADA deverá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 (oito) horas às 18 (dezoito) horas, 

devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (82) 98833-9363.  

10.1.1. A necessidade de realização de vistoria nas instalações do local de execução dos 

serviços decorre da importância em se conhecer todo o funcionamento do sistema de 

videomonitoramento das vias públicas da cidade de Maceió. 

10.2. A empresa CONTRATADA deverá preencher 01 (uma) via da Declaração de Vistoria, 

conforme Anexo VI, deste Termo de Referência, responsabilizando-se pelo seu inteiro teor, 

comprovando que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e graus de 

dificuldades existentes. 

10.3. Para a vistoria, a CONTRATADA, ou o seu representante, deverá estar devidamente 

identificado; 

17. 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

1. 11.1. São obrigações da Contratante: 

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
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como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

11.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 

de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para 

o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

11.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no item 12 deste Termo de Referência; 

11.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela contratada; 

11.1.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.1.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

11.1.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.1.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

11.1.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

11.1.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 

prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a 

extinção ou rescisão do contrato. 

11.2.  São obrigações da Contratada: 

11.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer, se for o caso, os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e 

em sua proposta; 

11.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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11.2.3. Treinar os servidores da CONTRATANTE acerca da transferência da nova tecnologia, 

em caso de substituição de qualquer peça, componente, acessório, material e/ou equipamento 

que altere o modo de operação do sistema; 

11.2.4. Manter a transmissão das informações, através de tecnologia 4G ou superior, quando 

da utilização dos 02 (dois) conjuntos móveis de captura, análise e reconhecimento de licença 

de veículos para viaturas em operações de blitz; 

11.2.5. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

11.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.2.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.2.8. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante; 

11.2.9. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 

caso; 

11.2.10. Apresentar, no primeiro mês de prestação dos serviços, a seguinte documentação: 

11.2.10.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 

quando for o caso; 

11.2.10.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 

pela contratada; 

11.2.10.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços. 

11.2.10.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 

empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o 

desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser 

devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à 

semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo. 

11.2.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 

trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 
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regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e 

à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade 

do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.2.12. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais 

como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo 

identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

11.2.13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

11.2.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na 

localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a 

possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante; 

11.2.14.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá 

apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa 

verificar a realização do pagamento. 

11.2.15. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a 

fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do 

FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

11.2.15.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 

Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, 

rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão 

depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no 

pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 

FGTS decorrentes; 

11.2.16. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

11.2.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

11.2.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada 
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relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 

função; 

11.2.19. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 

obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

11.2.19.1. Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha própria, aos 

sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

11.2.19.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 

serviços ou da admissão do empregado; 

11.2.19.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 

quando disponível. 

11.2.20. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação; 

11.2.21. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

11.2.22. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

11.2.23. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento 

das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do 

pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à 

disposição da Contratante; 

11.2.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.2.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.2.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

11.2.27. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 

previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

11.2.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 

serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da 
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Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do 

Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, 

XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006; 

11.2.28.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia 

do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 

comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de 

obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 

11.2.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.2.30. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas 

correspondentes a 01 (um) mês de serviço, por ocasião do encerramento da prestação dos 

serviços contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento direto 

aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do pagamento das 

respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de 

prestação de serviços. 

18. 12. DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Item Descrição Valor Mensal Valor Anual 

01 
Prestação de Serviços Continuados 
de Manutenção Preventiva e 
Corretiva de todo o Sistema.  

 
 

02 
Fornecimento de Materiais 
Permanentes (previstos no Anexo 
VII). 

 
 

03 
Fornecimento de Materiais de 
Consumo (previstos no Anexo 
VIII). 

 
 

TOTAL:   

12.1. As empresas proponentes deverão apresentar o valor mensal e anual, referente ao 

objeto deste Termo de Referência, conforme item 1 da tabela acima, cujo pagamento deverá 

ser efetuado mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, mediante a emissão e 

entrega da Nota Fiscal, com aceitação e atesto do responsável pelo recebimento dos serviços. 

12.2. As empresas proponentes deverão apresentar o valor anual, referente ao objeto deste 

Termo de Referência conforme itens 2 e 3 da tabela acima, cujo pagamento deverá ser 

efetuado, conforme a necessidade de reposição e após autorização pela CONTRATANTE, 

mediante a emissão e entrega da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com aceitação e atesto do 
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responsável pelo recebimento das peças, componentes, acessórios, materiais e/ou 

equipamentos substituídos, conforme especificações técnicas no anexo IX. 

19. 13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Devido a amplitude e complexidade do Sistema e baseado no Art. 72, da Lei 8.666/93, a 

CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar parte dos serviços, para: 

13.1.1. Assistência técnica especializada dos equipamentos constantes do Anexo II deste TR; e 

13.1.2. Instalação de postes da rede de fibra óptica. 

13.2 Os custos dos serviços subcontratados acima referidos ficarão por conta da CONTRATADA. 

20. 14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou 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. 

21. 15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

15.1.1. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração 

falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no 

pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

15.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem os procedimentos de fiscalização 

previstos em norma específica. 

15.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

15.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 
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15.5.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

15.5.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

15.5.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios utilizados; 

15.5.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

15.5.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 

15.5.6. A satisfação da Administração usuária. 

15.6. O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando 

as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso. 

15.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 

com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as 

comprovações previstas em ato normativo específico. 

15.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes 

documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da 

prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; c) 

cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços 

ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; d) comprovantes de 

entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que 

estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a 

qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de 

realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo 

contrato; 
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15.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a 

cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) 

meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido 

abrangidos ao menos uma vez; 

15.10.2. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir 

seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, 

bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente 

por meio eletrônico, quando disponível; 

15.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 

periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente 

de solicitação por parte da fiscalização. 

15.11. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da 

realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos empregados, 

relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização. 

15.11.1.  Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, 

abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final 

de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados 

tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

15.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.13. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 

Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias 

referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

15.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de 

empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de 30 

(trinta) dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: a) termos de rescisão 

dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, 

quando exigível pelo sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição 

previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos 
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efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) 

exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

15.16. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

15.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

22. 16. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1. O prazo da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será de 12 

(doze) meses, a contar da assinatura do Contrato. 

16.2. De interesse da Administração, tendo preços e condições mais vantajosas, e por acordo 

entre as partes, a contratação poderá ser renovada por iguais e sucessivos períodos, 

respeitado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei 

8.666/93, alterada pela Lei 9.648/98. 

23. 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, 

de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que: 

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5. Cometer fraude fiscal; 

17.1.6. Não mantiver a proposta; 

17.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 

administrativo; 

17.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no 

ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

17.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública. 
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17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de 

1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 

19 de setembro de 2008. 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

17.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

17.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

17.4. 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 6.161, de 2000. 

17.5. 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. 

 

Maceió/AL, 08 de setembro de 2015. 

 

JUDSON ALMEIDA TORRES 

SUPERINTENDENTE DE INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
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ANEXO XI  
 

Minuta de Termo de Contrato 

TERMO DE CONTRATO SSP Nº - 
xx/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DE ALAGOAS, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E A 
EMPRESA XXXXXX, PARA SERVIÇOS DE 
VIDEOMONITORAMENTO. 

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.226/0001-15 e 
com sede na Rua Zadir Índio, 213, CEP 57.020-480, Centro, Maceió, Alagoas, 
representado pelo Secretário de Estado, o Sr. Paulo Domingos de Araújo Lima 
Júnior, inscrito CPF sob o nº 495.708.894-20. 

CONTRATADA: A empresa xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, inscrita no CNPJ sob o nº 
xxxxxxxxx e estabelecida na Rua xxxxxxxxxx, nº xxx, CEP xxxxxx, Maceió, Alagoas, 
contato: (82) xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx, representada pelo seu administrador, 
Sr. XXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº xxxx e RG: xxxxx, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por contrato social. 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 2100-1185/2015, inclusive 
Parecer PGE-PLIC nº (...), aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-CD nº (...) e 
PGE-GAB nº (...), e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de Serviço de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, destinado a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública de Alagoas, que serão prestados nas condições estabelecidas no TERMO DE 
REFERENCIA e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.  
1.2. Objeto da contratação:  
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE VALOR UNITARIO 
01     
02     

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 



 
GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
http://www.seds.al.gov.br Email: cplseds.al@hotmail.com 

PROCESSOS N.º 2100-1185/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2016 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VIDEOMONITORAMENTO 

38 - Contrato – Serv. Cont. sem MDO 
Versão 2015.1 

CHEPL/SSP 

Fls. _______ 

___________ 

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de (...) meses, 
contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a 
partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
2.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
2.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ xxxxx (xxxxxxx), perfazendo o valor total 
de R$ XXXXX (XXXXXX); 
3.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.  
Nota explicativa: O item acima, destacado em vermelho, deve ser inserido quando 
se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos serviços é 
variável. 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício 
de (2016), na classificação abaixo:  
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado da Segurança Pública 
Fonte: 0110 e 0100 
Programa de Trabalho: 06.181.0221.3196.0000 
Elemento de Despesa: 33.90.39-17  
PI: 005374 
PTRES: 190006 
 
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para 
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 
executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em 
banco xxxx, agência xxxx e conta corrente xxxxx, indicados pelo contratado.  
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 
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prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de (...) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 
aquela se referir.  
5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos 
materiais empregados.  
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante.  
5.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  
5.6.1. Não produziu os resultados acordados;  
5.6.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida;  
5.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  
5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento.  
5.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.  
5.8.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 
sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 
documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.  
5.9. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  
5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
5.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.  
5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 
regularize sua situação.  
5.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
Contratada inadimplente.  
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5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável.  
5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.  

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o 
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da 
proposta, pela variação do IPCA. 
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
6.3. Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, 
sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o 
contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao 
reajuste.  

CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃOE RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os 
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e na 
proposta.  
7.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de 
Execução.  
7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de (...) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência e na proposta.  
7.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas 
da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  
7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (...) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado.  
7.5.1. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo.  
7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução  

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO  
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8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e 
fiscalizada pela Sr. xxxxxxxxxxxxxx, matricula xxxxx, designado Gestor.  
8.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir 
ordens de execução de serviço; proceder ao acompanhamento técnico da execução 
dos serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; 
comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo 
descumprimento de cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica 
quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais; atestar as notas 
fiscais para efeito de pagamento; recusar e devolver os serviços cuja execução não se 
verifique perfeita, visto em desacordo com especificações discriminadas no Anexo 
Único do contrato; solicitar justificadamente reparação, correção, remoção, 
reconstrução ou substituição, no total ou em parte, dos serviços recusados e 
devolvidos; solicitar à CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências 
necessárias á perfeita execução dos serviços contratados 
8.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  
8.4. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  
8.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos no Termo de Referência e na proposta.  
8.6. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:  
8.6.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação 
dos prazos de execução e da qualidade demandada;  
8.6.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas;  
8.6.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios 
utilizados;  
8.6.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  
8.6.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;  
8.6.6. A satisfação da Administração usuária.  
8.7. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
8.8. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso.  
8.9. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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8.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 
no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  
8.11. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:  
9.9.1. (...);  
9.9.2. (...);  
9.9.3. (...).  
Nota explicativa: Caso as especificidades do serviço demandem uma rotina de 
fiscalização própria, o órgão deve descrevê-la neste item.  
8.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. São obrigações da Contratante:  
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;  
9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
9.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto 
em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 
limite da legislação trabalhista; 
9.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
9.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela Contratada. 
9.2. São obrigações da Contratada: 
9.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 
Referência e em sua proposta; 
9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 
9.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  
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9.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 
aos danos sofridos; 
9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
9.2.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 
9.2.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 
9.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 
9.2.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no 
Termo de Referência; 
9.2.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 
da Administração; 
9.2.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função; 
9.2.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
9.2.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 
9.2.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
9.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
9.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da 
Lei nº 8.666, de 1993.  

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;  
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10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
10.1.5. Cometer fraude fiscal;  
10.1.6. Não mantiver a proposta;  
10.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo;  
10.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais;  
10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública;  
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções 
previstas Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, 
observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.  
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que:  
10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  
10.4. 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 6.161, de 2000.  
10.5. 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 ONZE – DA RESCISÃO  

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou 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.  
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.  
11.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso:  
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11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
11.5.3. Indenizações e multas.  

CLÁUSULA DOZE – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à Contratada:  
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira;  
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.  

CLÁUSULA TREZE – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
13.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

CLÁUSULA CATORZE – CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas 
de licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e 
princípios gerais dos contratos.  

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO  

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993  

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO  

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de Maceió - AL.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em 4 
(quatro) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 
pelos contratantes.  

Maceió (AL), em        de                 de 2016.  

_________________________________________ 
Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 
CONTRATANTE 

___________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
GESTOR CONTRATUAL 

_______________________________________________  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA  
 
 
 
_______________________________ 
TESTEMUNHA DA CONTRATADA CPF Nº  
 
_______________________________ 
TESTEMUNHA DA CONTRATADA CPF Nº 
 
 
 
 
 
 



 
GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
http://www.seds.al.gov.br Email: cplseds.al@hotmail.com 

PROCESSOS N.º 2100-1185/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2016 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VIDEOMONITORAMENTO 

38 - Contrato – Serv. Cont. sem MDO 
Versão 2015.1 

CHEPL/SSP 

Fls. _______ 

___________ 

ANEXO XII – Modelos de Declarações  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação) 

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante 
legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira 
de Identidade nº .................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 
4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item 4.4.2 do Edital da 
licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação)  

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante 
legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira 
de Identidade nº .................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no item 4.4.3. do 
Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente 
impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e 
futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 



 
GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
http://www.seds.al.gov.br Email: cplseds.al@hotmail.com 

PROCESSOS N.º 2100-1185/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2016 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VIDEOMONITORAMENTO 

38 - Contrato – Serv. Cont. sem MDO 
Versão 2015.1 

CHEPL/SSP 

Fls. _______ 

___________ 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação)  

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante 
legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira 
de Identidade nº .................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, e no item 4.4.4. do Edital da licitação de referência, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO  
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação)  

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante 
legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira 
de Identidade nº .................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no item 4.4.1. do 
Edital da licitação, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 

 


