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PROCESSO Nº 112/2019 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA/ 
SECRETARIA DA SAÚDE / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO / SEMASA, por intermédio de seu Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 horas do dia 17 de outubro de 2019, 
licitação na modalidade PREGÃO, Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei nº 10.520/02, pela 
Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, e por este Edital, com aplicação subsidiária 
da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares destinado à Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados para fornecimento, instalação, montagem, operação e manutenção com 
monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança em alarmes e câmeras, para atendimento das 
necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura do Município de Lages.  
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para fornecimento, instalação, 
montagem, operação e manutenção com monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança em 
alarmes e câmeras, para atendimento das necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura do 
Município de Lages, em conformidade com o prescrito no Anexo II – Termo de Referência, que 
passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 20,00, mediante a entrega de comprovante de 
depósito em conta, efetuado na Caixa Econômica Federal, Operação 006, Agência 0420, Conta nº 
4-6, em nome da Prefeitura ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 
deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de 
Administração aos cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, 
podendo, para efeito de agilização, ser transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no 
máximo 03(três) dias antes da abertura do certame, com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3019-7405. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início: da data da assinatura do contrato, decorrente; 
4.2 De Execução: em até 12 meses a contar da data da assinatura do Contrato; 
4.3 De Início dos Serviços correlatos aos itens 2 e 4: em até 15 (quinze) dias a contar da(s) data(s) 
da(s) solicitação(ões); 
4.4 De Entrega dos itens em regime de comodato: (Itens 01, 03, 05 e 06): em até 05 (cinco) da(s) 
solicitação(ões), no(s) local(is) nela(s) indicado(s); 
4.5 Do Contrato: sua vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 
57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
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5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Dos itens em regime de comodato (Itens 01, 03, 05 e 06): em até 30 (trinta dias) da(s) entrega(s), à 
vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e, dos 
serviços Mensais (Itens 02 e 04): mensalmente, em até o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente, à 
vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 
demais Documentos inerentes ao Processo; 
5.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
6.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 
demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
6.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), desde que devidamente requerido(s), pelo Índice IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da proposta 
na licitação; 
6.3 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com art. 
40, XI da Lei 8.666/93. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. 
 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1 Os serviço(s)/produto(s), objeto desta licitação, serão contratados com recursos: - SAÚDE: 3,42% 
da União, provisionados na conta 20.003-2.404 – BLAT União – PAB (Exclusivo), Código de Despesa 
nº 6 e Elemento de Despesa nº 33903977; 8,56% da União, provisionados na conta 20.003-2.405 – 
BALT FNS – PMAQ Prog Melhoria de Acesso e Qualidade, Código de Despesa nº 8 e Elemento de 
Despsa nº 33903977; 3,42% da União, provisionados na conta 20.003-2.410 – BLMAC União - Cerest, 
Código de Despesa nº 18 e Elemento de Despsa nº 33903977; 17,11% da União, provisionados na conta 
20.003-2.411 – BLMAC União - RESM, Código de Despesa nº 20 e Elemento de Despsa nº 33903977; 
27,37% da União, provisionados na conta 20.003-2.421 – BLVIG União – Bloco Vigilância e Saúde, 
Código de Despesa nº 30 e Elemento de Despsa nº 33903977; 10,26% do Estado, provisionados na 
conta 20.006-2.430 – ATB Estado – PAB SC (Exclusivo), Código de Despesa nº 32 e Elemento de 
Despsa nº 33903977; 29,86% Próprios, provisionados na conta 20.007-2.440 – ASPS – Ações e 
Serviços Públicos em Saúde, Código de Despesa nº 44 e Elemento de Despsa nº 33903977; - 
EDUCAÇÃO: 100% da União, provisionados na conta 08.002-2.253 – Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino, Código de Despesa nº 67 e Elemento de Despsa nº 33903977; - ADMINISTRAÇÃO E 
FAZENDA: 100% Próprios, provisionados na conta 06.001-2.232 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Administração e Fazenda, Código de Despesa nº 48 e Elemento de Despsa nº 33903977; - 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: 40,39% da União, provisionados na conta 01.21-02.2602 – 
Proteção Social Básica – CRAS, CCI, Código de Despesa nº 6 e Elemento de Despsa nº 33903977; 
17,49% da União, provisionados na conta 02.21-02.2603 – Proteção Social Média Complexidade – 
CREAS, CDI, Código de Despesa nº 9 e Elemento de Despsa nº 33903977; 34,85% Próprios, 
provisionados na conta 03.21-04.2608 – Munic. Serviços de Proteção Social – Sede, Almoxarifado, 
Cozinha Comunitária, Banco de Alimentos, Padaria, Conselho Tutelar, Código de Despesa nº 28 e 
Elemento de Despsa nº 33903977; 4,31% Próprios, provisionados na conta 04.55-01.2619 – 
Manutenção das Atividades da Habitação, Código de Despesa nº 190 e Elemento de Despsa nº 
33903977; 2,96% Próprios, provisionados na conta 05.02-01.2202 – Munic. Manutenção das Atividades 
do Gabinete – Inclusão e Cidadania, Código de Despesa nº 6 e Elemento de Despsa nº 33903977; - 
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SEMASA: 100% do Estado, provisionados na conta Operação do Sistema de Água e Esgoto: 
Funcionamento, Manutenção e Operação, Código de Despesa nº 4 e Elemento de Despsa nº 33903977; 
8.2 Valor Global Máximo Estimado: R$ 1.310.832,74 (um milhão, trezentos e dez mil, oitocentos e 
trinta e dois reais e setenta e quatro centavos). 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
consoante Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que 
satisfaçam as condições do presente Edital; 
9.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em regime 
de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas ou declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido 
publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
9.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura do 
Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais impedimentos 
constantes do art. 9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
9.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e 
em seu(s) anexo(s).  
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópias do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade, se não autenticada acompanhada da 
via original ou, de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 
credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório com firma reconhecida em cartório, 
acompanhado de cópias da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, 
conferindo poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame; 
10.4 A pessoa física ou jurídica não poderá representar mais de um Licitante; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não 
enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da 
fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da 
Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
10.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a 
documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue 
em mão. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
11.1 Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada 
um deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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12.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues 
no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages – 
SC, até as 13:30 horas do dia 17 de outubro de 2019; 
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados 
por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
12.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de 
Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer 
tolerância após o horário estabelecido para o início do certame. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 45/2019. 
Abertura às 13:30 horas do dia 17 de outubro de 2019. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 

 
14. DA PROPOSTA: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, 
constando o nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
14.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
14.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde 
estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade 
através de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura 
poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato; 
14.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da 
autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 90 dias; 
14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida 
por 90 (noventa) dias; 
14.6 O(s) serviço(s)/produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) e descrito(s) com as especificações 
necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 
14.7 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) separadamente, cujo somatório dos valores unitários 
deverá coincidir com o valor total do item a que se referir e, a soma dos valores totais de cada item 
deverá coincidir com o global da proposta, em moeda nacional, com duas casas decimais depois da 
vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos 
diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a 
ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
14.8 Estar acompanhada: 
14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 
do(s) preço(s) do(s) serviço(s)/produto(s) licitado(s); 
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14.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao 
disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.8.3 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
14.8.4 Da Declaração de que se enquadram ou não na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 
123/2006 e Alterações Posteriores. 
 
NOTAS: 
- Para se servir da segurança que o procedimento oferece, e em consequência a agilizar o 
cadastramento das propostas com a eficiência que o expediente requer, postula-se para que a 
proposta seja enviada por meio do arquivo BETHA AUTO-COTAÇÃO, o qual encontra-se 
disponibilizado no site do Município, juntamente com o Edital; 
- O pendrive/CD com os dados gravados deverá estar inserido juntamente com a proposta no 
Envelope nº 01 ou entregue em mãos juntamente com os envelopes; 
- No caso de dificuldade de leitura do meio magnético utilizado, será facultado o prazo de 10 
minutos à empresa para adequar o meio utilizado ou encaminhar a proposta e planilha por e-mail. 
 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de 
telefone da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no 
contrato decorrente, se vencedora.  
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 45/2019. 
Abertura às 13:30 horas do dia 17 de outubro de 2019. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 

 
16. DA HABILITAÇÃO:  
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração 
Consolidada e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se 
tratando de Firma Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato 
Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da 
Certidão Simplificada atualizada (no máximo 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação) 
expedida pelo Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 
123/06 e Alterações Posteriores. 
 
16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional; 
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16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
16.3.1 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) 
Técnico(s) no CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, 
em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  
16.3.2 É facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos serviços, para inteirar-se das reais 
condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A Visita deverá ser previamente agendada com 
os gestores de cada Secretaria (vide subitem 22.4); 
16.3.2.1 Caso o Licitante não se predisponha a realizar visita, deverá apresentar, em substituição ao 
Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo Representante legal da Empresa, sob as 
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município; 
 
16.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL: 
16.4.1 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado, em nome do Licitante, a execução de serviços similares com os do objeto licitado 
16.4.2 Comprovar que a empresa possui licença de funcionamento de estações móveis e fixas de 
sistema de rádio de comunicação no Município de Lages, que indique claramente a frequência 
autorizada, conforme da Portaria 3233/2012 do DPF. Será aceita autorização em outro município, 
desde que fique comprovado que a licença apresentada possui alcance suficiente para atender o 
município de Lages; 
16.4.3 Comprovar através de apresentação do registro do SEESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) na DRT do Ministério do Trabalho, de que a 
licitante cumpre e segue as normas de segurança e medicina do trabalho; 
16.4.4 Comprovar que a empresa possui Filial ou Escritório no Município de Lages, ou declaração 
expressa de que sendo vencedora do processo licitatório atenderá esta exigência, com estrutura 
compatível para o atendimento as exigências do Edital; 
16.4.5 Apresentar certificado de Segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal do 
Estado onde serão executado os serviços, com validade em vigor de acordo com a Portaria DG/DPF 
n.º 3233/2012, do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça; 
16.4.6 Cópia da autorização do Ministério da Justiça para prestar serviços de vigilância onde serão 
executados os serviços, bem como o comprovante de comunicação de funcionamento à Secretaria 
de Segurança Pública no Estado de Santa Catarina de acordo com a Lei 7.102, de 20/06/83, Portaria 
DG/DPF Nº 3233/2012, e regulamentação posterior;  
 
16.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 
16.5.1 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, 
profissional graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Técnico em Eletrotécnica, 
devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, que será o Responsável Técnico pela 
execução dos serviços de vigilância eletrônica; 
16.5.2 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da 
Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas 
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anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da 
entrega da proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser 
sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 
16.5.2.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro 
de pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo(s) até a 
data da assinatura do contrato, se vencedora; 
 
16.6 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.6.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 90 (noventa) dias, acompanhada de certidão de registro no 
sistema Eproc, quando exigida. 
 
16.7 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.7.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em 
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos; 
16.7.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei; 
16.7.3 Declaração de que não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante dispõe o 
elencado no inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da 
obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha acontecer. 
 
NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 
contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada, fica facultado ao 
Pregoeiro, consultar sua regularidade via site; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente 
dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e 
rubricados pelo Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente; 
- A xerox de documentos não disponibilizados, poderá ser submetido a verificação durante a 
sessão, mediante apresentação da via original; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do 
credenciamento do Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 
02. 
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17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 Será(ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que 
deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até 
o limite de 10%, relativamente à de menor preço; 
17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
17.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, 
serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
17.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances; 
17.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao 
Licitante, na ordem decrescente dos preços; 
17.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
17.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
Licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
17.8 Encerrada a fase de lance(s) oral(is), verificar-se-á a natureza do Licitante com o menor preço 
ofertado, para efeito de aplicação do direito de preferência à ME e EPP; 
17.9 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 
17.10 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, dependendo da forma 
de julgamento, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com 
valor igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-
se-á da seguinte forma: 
17.10.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) 
pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 
Inciso I do art. 45 da LC 123/2006; 
17.10.2 Para efeito do desempate de valor(es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 
critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala 
de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º do art. 45 da Lei 
8.666/93 e no Inciso III do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente; 
17.10.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta 
deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 
cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em conseqüência, encerrada a 
fase de competição; 
17.10.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 
cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a 
que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas; 
17.10.5 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e a que exercer, não 
atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, independente de 
se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação; 
17.11 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor 
preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 
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17.12 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, 
procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 
que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e, caso 
não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação 
definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
17.13 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o 
Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do 
atendimento das condições de habilitação; 
17.14 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado 
vencedor; 
17.15 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com 
o Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
17.16 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, 
querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 
17.17 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
como renúncia ao direito de recorrer; 
17.18 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos 
interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima; 
17.19 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos 
os Licitantes presentes; 
17.20 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
17.21 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado 
preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 
17.22 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos 
Representantes, presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), 
até completar o número previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) 
valor(es), para caracterizar o princípio da competitividade. 
 
18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios 
abaixo relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor(es) o(s) Licitante(s) que apresentar(em) a(s) proposta(s) mais 
vantajosa(s), de acordo com as especificações do edital e ofertar o Menor Preço Global, 
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considerando concomitantemente para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários 
de cada item, constantes da planilha orçamentária; 
18.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, 
outro(s) que, não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) 
de Preço(s) do(s) Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de 
forma alguma, motivo para a desclassificação da Proposta; 
18.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se 
julgado conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 
 
19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 
exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
19.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, desde que 
requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar 
a ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de 
classificação; 
19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins 
de habilitação; 
19.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das 
disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
20. DO DIREITO AO RECURSO: 
20.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará 
com o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
20.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na sessão pública acima 
referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente; 
20.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade do recurso; 
20.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via 
Setor de Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox do Ato Constitutivo do 
Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual 
será encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão; 
20.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de 
poderes conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada 
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de xerox do Ato Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de 
identificação do Outorgado, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
20.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
20.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo 
legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante. 
 
21.  DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S): 
21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato, 
decorrente; 
21.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
21.3 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
21.4 Executar o objeto, dentro dos prazos e qualidades exigidos, cumprindo as determinações e 
apresentações, informadas pela Contratante; 
21.5 Não subcontratar os serviços objeto deste Edital; 
21.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
22.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
22.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
22.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
22.4 Realizar a gestão/fiscalização do Contrato através dos servidores: - SAÚDE: Paulo Robson 
Fernandes – e-mail paulo.fernandes@saudelages.sc.gov.br, tendo com substituto o servidor Wilson 
Marcelo Alves de Araújo – e-mail seguranca@lages.sc.gov.br; - EDUCAÇÃO: Luiz Henrique de 
Souza – e-mail seguranca@educacaolages.sc.gov.br, tendo com substituto o servidor Wilson 
Marcelo Alves de Araújo – e-mail seguranca@educacaolages.sc.gov.br;  - ADMINISTRAÇÃO E 
FAZENDA: Luiz Henrique de Souza – e-mail seguranca@lages.sc.gov.br, tendo com substituto o 
servidor Wilson Marcelo Alves de Araújo – e-mail wilsonmarceloalvesdearaujo@yahoo.com.br;   - 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: Valdir Mauricio Gobbi – e-mail 
valdir.sas@lages.sc.gov.br, tendo com substituto o servidor Eloir Toldo – e-mail 
gestao.sas@lages.sc.gov.br; - SEMASA: Arthur Scur – e-mail financeiro.semasa@lages.sc.gov.br, 
tendo com substituto o servidor Marcos Quadros – e-mail financeiro.semasa@lages.sc.gov.br.   
 
23.  DO DIREITO DE RESERVA: 
23.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 
art. 49 da Lei de Licitações; 
23.2 O(s) serviço(s)/produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua 
plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de 
qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
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24.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
24.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
24.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor 
de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
24.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
24.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções 
previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem 
de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
24.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
24.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
25.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação 
ou indenização, poderá(ão) ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alterada(s) a(s) condição(coes) do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 
e Diplomas Complementares; 
c) filmada(s) e/ou gravada(s) a(s) sessão(ões) e este meio ser utilizado como prova; 
25.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial 
dos Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e pelo site www.lages.sc.gov.br.  
 
26. DO FORO: 
26.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

 
Lages, 24 de setembro de 2019. 

  
 

 
Reno Rogério de Camargo 

Pregoeiro 
 

 
Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário de Administração e Fazenda 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
LAGES / SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA/ 
SECRETARIA DA SAÚDE / SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO / 
SEMASA, inscrito no CNPJ sob n.º 
82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.  
 
CONTRATADA: ......................., inscrita no 
CNPJ sob nº ............., estabelecida na Rua 
................, Bairro ............., em .......................... 

 
O Município de Lages/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA/ SECRETARIA DA 
SAÚDE / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
HABITAÇÃO / SEMASA, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito, 
Sr. ............................., portador do CPF nº .................................., doravante denominado 
CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., 
portador do CPF nº ...............................de agora em diante denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 112/2019, correlato ao Pregão 
Presencial nº 45/2019, aberto em ........... e homologado em ..............., consoante as cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para fornecimento, instalação, 
montagem, operação e manutenção com monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança em 
alarmes e câmeras, para atendimento das necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura do 
Município de Lages. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início: da data da assinatura do contrato, decorrente; 
2.2 De Execução: em até 12 meses a contar da data da assinatura do Contrato; 
2.3 De Início dos Serviços correlatos aos itens 2 e 4: em até 15 (quinze) dias a contar da(s) data(s) 
da(s) solicitação(ões); 
2.4 De Entrega dos itens em regime de comodato: (Itens 01, 03, 05 e 06): em até 05 (cinco) da(s) 
solicitação(ões), no(s) local(is) nela(s) indicado(s); 
2.5 Do Contrato: sua vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 
57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 
O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R$ 
........................... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Dos itens em regime de comodato (Itens 01, 03, 05 e 06): em até 30 (trinta dias) da(s) entrega(s), à 
vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e, dos serviços 
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Mensais (Itens 02 e 04): mensalmente, em até o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente, à vista da(s) 
nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 
demais Documentos inerentes ao Processo; 
4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 
Contratante; 
5.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), desde que devidamente requerido(s), pelo Índice IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da 
proposta na licitação; 
5.3 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade 
com art. 40, XI da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 Os serviço(s)/produto(s), objeto desta licitação, serão contratados com recursos: - SAÚDE: 3,42% 
da União, provisionados na conta 20.003-2.404 – BLAT União – PAB (Exclusivo), Código de Despesa 
nº 6 e Elemento de Despesa nº 33903977; 8,56% da União, provisionados na conta 20.003-2.405 – 
BALT FNS – PMAQ Prog Melhoria de Acesso e Qualidade, Código de Despesa nº 8 e Elemento de 
Despsa nº 33903977; 3,42% da União, provisionados na conta 20.003-2.410 – BLMAC União - Cerest, 
Código de Despesa nº 18 e Elemento de Despsa nº 33903977; 17,11% da União, provisionados na conta 
20.003-2.411 – BLMAC União - RESM, Código de Despesa nº 20 e Elemento de Despsa nº 33903977; 
27,37% da União, provisionados na conta 20.003-2.421 – BLVIG União – Bloco Vigilância e Saúde, 
Código de Despesa nº 30 e Elemento de Despsa nº 33903977; 10,26% do Estado, provisionados na 
conta 20.006-2.430 – ATB Estado – PAB SC (Exclusivo), Código de Despesa nº 32 e Elemento de 
Despsa nº 33903977; 29,86% Próprios, provisionados na conta 20.007-2.440 – ASPS – Ações e 
Serviços Públicos em Saúde, Código de Despesa nº 44 e Elemento de Despsa nº 33903977; - 
EDUCAÇÃO: 100% da União, provisionados na conta 08.002-2.253 – Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino, Código de Despesa nº 67 e Elemento de Despsa nº 33903977; - ADMINISTRAÇÃO E 
FAZENDA: 100% Próprios, provisionados na conta 06.001-2.232 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Administração e Fazenda, Código de Despesa nº 48 e Elemento de Despsa nº 33903977; - 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: 40,39% da União, provisionados na conta 01.21-02.2602 – 
Proteção Social Básica – CRAS, CCI, Código de Despesa nº 6 e Elemento de Despsa nº 33903977; 
17,49% da União, provisionados na conta 02.21-02.2603 – Proteção Social Média Complexidade – 
CREAS, CDI, Código de Despesa nº 9 e Elemento de Despsa nº 33903977; 34,85% Próprios, 
provisionados na conta 03.21-04.2608 – Munic. Serviços de Proteção Social – Sede, Almoxarifado, 
Cozinha Comunitária, Banco de Alimentos, Padaria, Conselho Tutelar, Código de Despesa nº 28 e 
Elemento de Despsa nº 33903977; 4,31% Próprios, provisionados na conta 04.55-01.2619 – 
Manutenção das Atividades da Habitação, Código de Despesa nº 190 e Elemento de Despsa nº 
33903977; 2,96% Próprios, provisionados na conta 05.02-01.2202 – Munic. Manutenção das Atividades 
do Gabinete – Inclusão e Cidadania, Código de Despesa nº 6 e Elemento de Despsa nº 33903977; - 
SEMASA: 100% do Estado, provisionados na conta Operação do Sistema de Água e Esgoto: 
Funcionamento, Manutenção e Operação, Código de Despesa nº 4 e Elemento de Despsa nº 33903977. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO(S) 
CONTRATADO(S) 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato, decorrente; 
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
7.3 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
7.4 Executar o objeto, dentro dos prazos e qualidades exigidos, cumprindo as determinações e 
apresentações, informadas pela Contratante; 
7.5 Não subcontratar os serviços objeto deste Edital; 
7.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
8.4 Realizar a gestão/fiscalização do Contrato através dos servidores: - SAÚDE: Paulo Robson 
Fernandes – e-mail paulo.fernandes@saudelages.sc.gov.br, tendo com substituto o servidor Wilson 
Marcelo Alves de Araújo – e-mail seguranca@lages.sc.gov.br; - EDUCAÇÃO: Luiz Henrique de 
Souza – e-mail seguranca@educacaolages.sc.gov.br, tendo com substituto o servidor Wilson 
Marcelo Alves de Araújo – e-mail seguranca@educacaolages.sc.gov.br;  - ADMINISTRAÇÃO E 
FAZENDA: Luiz Henrique de Souza – e-mail seguranca@lages.sc.gov.br, tendo com substituto o 
servidor Wilson Marcelo Alves de Araújo – e-mail wilsonmarceloalvesdearaujo@yahoo.com.br;   - 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: Valdir Mauricio Gobbi – e-mail 
valdir.sas@lages.sc.gov.br, tendo com substituto o servidor Eloir Toldo – e-mail 
gestao.sas@lages.sc.gov.br; - SEMASA: Arthur Scur – e-mail financeiro.semasa@lages.sc.gov.br, 
tendo com substituto o servidor Marcos Quadros – e-mail financeiro.semasa@lages.sc.gov.br.      
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
9.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja 
a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
9.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
9.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
9.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados 
para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o 
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Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o 
direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
9.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
9.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 
10.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no 
artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
10.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA: 
11.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 
art. 49 da Lei de Licitações; 
11.2 O(s) serviço(s)/produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua 
plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de 
qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10520/2002, e Diplomas 
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 
13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e 
forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

 
LAGES/SC, em ...... de .......... de 2019. 

 
Prefeito Municipal 

 
Empresa Contratada 

 
Visto da Progem 

 
Gestor/Fiscal do Contrato
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
REF.:          PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 
EM ALARMES E CÂMERAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE LAGES.  

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS ITENS 

 
OBJ. Nº ITEM UND TOTAL VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO ESTIMADO 
VALOR TOTAL MÁXIMO 

ESTIMADO 

SE
N

SO
RE

S 1 Fornecimento de sensores de segurança em regime de comodato. 
Valor por unidade. Especificações técnicas conforme Termo de Referência. 

UND 2283  R$       127,38   R$      290.808,54  

2 
Serviço de monitoramento eletrônico com sensores de segurança. 
Apresentação: Valor mensal, incluídos instalação e manutenção dos sensores. Locais 
conforme Termo de Referência. 

MÊS 2283  R$         47,68   R$      108.853,44  

CÂ
M

ER
AS

 3 Fornecimento de câmeras de segurança em regime de comodato. 
Valor por unidade. Especificações técnicas conforme Termo de Referência. UND 16  R$       984,59   R$        15.753,44  

4 
Serviço de monitoramento eletrônico com câmeras de segurança. 
Apresentação: Valor mensal, incluídos instalação e manutenção das câmeras. Locais 
conforme Termo de Referência. 

MÊS 16  R$         57,87   R$              925,92  

CE
N

TR
AL

 D
E 

AL
A

RM
E 5 Fornecimento de centrais de alarme com GPRS em regime de comodato. 

Valor por unidade. Especificações técnicas conforme Termo de Referência. UND 220  R$   2.455,37   R$      540.181,40  

6 Serviço de instalação e manutenção de centrais de alarme com GPRS.  
Locais conforme Termo de Referência. UND 220  R$   1.610,50   R$      354.310,00  

TOTAL ESTIMADO MÁXIMO R$ 1.310.832,74 
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1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para fornecimento, 
instalação, montagem, operação, manutenção com monitoramento de sistemas eletrônicos de 
segurança em alarmes e câmeras, para atendimento das necessidades dos diversos órgãos da 
Prefeitura do Município de Lages, em suas diversas edificações e endereços, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Atualmente a Prefeitura Municipal de Lages, possui um sistema de monitoramento por 
alarmes e Câmeras. Considerando que nos últimos anos houve grandes investimentos nas 
estruturas públicas com investimentos em diversos tipos de materiais e patrimônios em diversos 
equipamentos, bem como a necessidade de proporcionar cada vez mais segurança as pessoas e 
ao patrimônio, com destaque para inibir as inúmeras abordagens de tentativa de roubos e furtos 
e outras atitudes ilícitas, se faz necessária a implantação de uma estrutura de segurança 
moderna, que seja capaz de implementar um conceito atualizado e capaz de combater de forma 
eficaz estes problemas sociais de insegurança.  
 
2.2. Esse novo sistema dotado de ferramentas tecnológicas e inteligência proporcionará um 
controle mais eficaz das informações em áreas críticas, gerando maior eficiência às ações para a 
segurança das unidades municipais. 
 
2.3. Para garantir a integridade do patrimônio público, funcionários, e usuários são utilizados, 
atualmente, os benefícios da segurança por sistema de Circuito de CFTV, em que ferramentas 
tecnológicas já conhecidas são posicionadas estrategicamente para guardar e impedir danos ao 
patrimônio público, auxiliados por sistema de vigilância por alarmes. 
 
2.4. Apesar disso, nos dias de hoje, cada vez mais, os avanços tecnológicos permitem a 
utilização de ferramentas informatizadas que contribuem de forma efetiva para melhorar a 
proteção e garantir a segurança de funcionários, usuários e do patrimônio, com menores 
investimentos. 
 
2.5. Dentre os avanços tecnológicos que podem contribuir para a melhoria da segurança das 
unidades públicas municipais, destacam-se os equipamentos que apresentam como desejo 
comum a portabilidade e mobilidade, tão característica em “smartphone”, permitindo adoção de 
tecnologia de rede compartilhada com inteligência, como é o caso de sistemas de comunicação 
de emergência em rede. Estes sistemas geram em tempo real, informações e dados para o setor 
de segurança e atendentes táticos/móveis de segurança que de forma imediata podem intervir na 
solução do problema. Esta rede de informações e dados serão alimentadas por funcionários 
municipais da unidade, responsáveis pelo departamento de segurança da saúde, afinal segurança 
é responsabilidade de todos e quem mais conhece o dia a dia, a realidade são aqueles que lá 
trabalham. 
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2.6. Diversos recursos de comunicação e alarme estão disponíveis para o gerenciamento do 
sistema digital. O sistema digital IP, é considerado uma tecnologia atual, com maiores 
possibilidades de recursos tecnológicos, no entanto, por si, não é capaz de oferecer a efetividade 
e a prevenção necessária se não for implantado dentro de um conceito de Gestão em que a 
Segurança é responsabilidade de todos. 
 
2.7. O objetivo final, com a implantação de um sistema de segurança por imagem, é a 
visualização das imagens em tempo real, a capacidade de recuperar imagens gravadas de 
eventos ocorridos nas áreas controladas e a capacidade de gerenciar alarmes em caso de alguma 
anormalidade, somados os atributos dos produtos de sistema de comunicação de emergência os 
sistemas de segurança aproximam-se cada vez mais de uma proteção plena. 
 
2.8. Para que este objetivo seja atendido ininterruptamente, evitando falhas, uma série de 
procedimentos e ações deve ser diariamente executada em uma extensa operação de controles e 
procedimentos específicos para garantir que o sistema estará sempre gravando imagens em 
todas as câmeras e enviando sinais de alarme nos casos predefinidos e que os funcionários, 
responsáveis e equipe de segurança alimentem os sistemas de informações e dados. 
 
2.9. Com a implantação e melhoria desta solução espera-se: 
- Melhoria significativa na vigilância e proteção para pessoas, áreas e patrimônio nas 
dependências das edificações e áreas externas. 
- Visualizar as imagens captadas pelas câmeras. 
- Recuperar imagens armazenadas no sistema. 
- Controlar a movimentação interna e externa de pessoas e veículos. 
- Controlar o acesso de visitantes, veículos e objetos. 
- Restringir o acesso de pessoas não autorizadas nos ambientes e áreas restritas. 
- Dotar os órgãos requisitantesda prefeitura de Lages de mecanismos modernos que possibilitem 
a implementação de medidas de proteção das pessoas e do patrimônio público. 
- Controlar o acesso e o estacionamento de veículos às dependências das unidades. 
- Efetuar o gerenciamento dos sistemas de vigilância, credenciamento e controle de acesso de 
funcionários, prestadores de serviço, visitantes e veículos, proporcionando conforto e segurança. 
- Suporte inteligente à vigilância. 
- Criar as condições de ambiente tecnológico para implementação de soluções de inteligência 
 
2.10. Os aspectos financeiros relacionados aos investimentos na área de segurança que se 
consolidaram ao longo dos últimos anos na substituição da vigilância humana no município de 
Lages para evitar um passível previdenciário futuro ao Lages Previ, agora encontram nos baixos 
preços das novas tecnologias uma grande oportunidade de fazer mais com menos. Tem sido 
comum a adoção de novas tecnologias onde os custos diretos e indiretos são menores e mais 
econômicos. Dados comprovam que o investimento em tecnologias na área de segurança, 
reduzem significativamente os custos finais, levando-se em consideração que sempre haverá 
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crescimento em infraestrutura pública, mais equipamentos e maior circulação de pessoas nas 
unidades. 
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
3.1 – Descrições gerais: 
a) Todos os postos de serviços denominados atendentes táticos de segurança deverão estar 
equipados com Rádio Comunicador, a fim de facilitar a comunicação e agilizar o atendimento. 
Para tanto, deverá ser utilizada faixa de frequência exclusiva para esta comunicação, não se 
permitindo o uso de frequências compartilhadas com outros serviços. Todos os Postos de 
serviços deverão operar na mesma faixa de frequência. 
b) Para garantir o pronto atendimento nas ocorrências o município será subdividido em 
05(cinco) áreas, cada área será contemplada com um atendente tático de segurança 24 horas, 
devidamente equipado, para que possa atender as ocorrências em tempo menor ou igual a 
15(quinze) minutos. 
c) Lanternas: Todos os postos de atendentes táticos de segurança que atuam em período 
noturno, deverão estar equipados com lanternas em perfeito funcionamento; 
d) comunicar imediatamente ao Plantão do departamento de segurança da saúde, bem como aos 
responsáveis, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 
e) manter afixado nas unidades protegidas, em local visível, o número de telefone da Delegacia 
de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da 
instalação e outros de interesse, indicados para melhor desempenho das atividades; 
f) observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações das unidades, adotando as 
medidas de segurança conforme orientação recebida do preposto da CONTRATANTE, bem 
como, as que entender oportunas; 
g) Comunicar ao responsável da unidade municipal, todo acontecimento entendido como 
irregular e que possa vir a apresentar risco para o patrimônio e as pessoas da CONTRATANTE; 
h) colaborar com os gestores do contrato de cada órgão requisitante, Polícias Civil e Militar nas 
ocorrências de ordem policial dentro das instalações da Administração, facilitando, da melhor 
maneira possível, a atuação destas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de 
eventual acontecimento; 
 
i) Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida do preposto da 
CONTRATANTE verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e 
providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da 
tranquilidade;  
j) Seguir os Procedimentos Operacionais fornecidos pela administração local. 
k) Tomar providências necessárias quanto às reclamações e/ou orientações levadas ao seu 
conhecimento pela fiscalização; 
l) Realizar ronda tática em todos os postos no período noturno e diurno, em horários alternados; 
m) apresentar semanalmenteaos gestores do contrato de cada órgão requisitante do município, 
relatório com resultado das rondas táticas realizadas nos postos de serviço; 
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n) A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra 
da CONTRATADA; 
o) A empresa contratada, deverá ter uma empresa filial na cidade de Lages com funcionários 
especializados próprios da empresa CONTRATADA. 
 
3.2 – DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES E CÂMERAS DE VÍDEO 
MONITORAMENTO: 
a) considerar o monitoramento e a manutenção como serviços permanentes, devendo fazer 
quando necessária a substituição dos equipamentos, bem como o comodato de equipamentos 
novos, promovendo a manutenção preventiva e corretiva. 
b) cumprir o tempo estabelecido de até 15 (quinze) minutos, entre o tempo do acionamento do 
alarme / Câmeras de Vídeo e a chegada do atendente tático de segurança no local onde o alarme 
foi acionado. 
c) Todos os veículos/motos utilizados no contrato deverão ser monitorados via GPS por 
sistema de rastreamento para controle total das operações. 
d) deslocar uma equipe de atendente tático de segurança até o local onde se encontra instalado 
o sistema de alarme e câmeras, toda vez que o mesmo for acionado ou receber o alerta de corte 
de linha, GPRS ou energia elétrica, para verificar as causas do disparo/alerta, ou por qualquer 
outro motivo em que a central não esteja enviando mensagem, tomando as providências 
necessárias para o restabelecimento da normalidade, percorrendo todos os espaços internos e 
externos.  
e) Efetuar o restabelecimento dos sistemas eletrônicos nos locais sinistrados que deverá iniciar 
no prazo máximo de 24 horas, ou no primeiro dia útil subsequente ao sinistro, executando 
serviços de reparos e reforma completa, deixando os sistemas eletrônicos do local em perfeitas 
condições de funcionamento, como anteriormente ao sinistro.   
f) efetuar, quando solicitado pelo CONTRATANTE e devidamente justificado e autorizado, a 
relocação dos sensores por motivos de alteração de layout, cujos custos ficarão por conta da 
CONTRATADA. 
 
g) efetuar, quando solicitado pelo CONTRATANTE e vistoriada a real necessidade pela 
CONTRATADA, devidamente justificado e autorizado, a instalação de novos sensores para 
proteger a unidade total em alguma unidade que possa estar o quantitativo divergente da 
planilha, os custos da complementação ficarão por conta da CONTRATADA. 
h) efetuar, se necessário, a relocação dos sensores, quando a disposição dos mesmos não estiver 
atendendo à segurança do imóvel, mesmo que o CONTRATANTE não tenha feito qualquer 
alteração no imóvel. Os custos ficarão por conta da CONTRATADA. 
i) efetuar obrigatoriamente em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço a 
elaboração e entrega dos MANUAIS DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA 
implantados, para os representantes dos órgãos requisitantes que utilizarão o sistema, com todas 
as instruções, para a utilização do sistema instalado e prestar todas as informações sobre o uso 
dos manuais. 
j) Fazer, quando houver furto qualificado a reposição dos materiais e/ou bens permanentes e de 
consumo, ou o ressarcimento financeiro dos prejuízos, dos bens  furtados, que   estejam   
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relacionados nos Boletins de Ocorrência Policial, oficiais, emitidos por ocasião dos eventos 
destas naturezas, que venham a ocorrer nas unidades relacionadas no Anexo I. Nos casos em 
que os sistemas de segurança não estejam ativados (ligados pelo usuário) ou nos casos onde a 
área não é protegida por sistemas eletrônicos a empresa CONTRATADA não será 
responsabilizada.O valor total das reposições, dos ressarcimentos financeiros e dos consertos de 
estruturas físicas danificadas por ocasião de eventuais eventos de furto qualificado, ou da soma 
total destes, fica limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por unidade ao ano, 
ultrapassado o limite Anual previsto por unidade, a CONTRATANTE deverá custear a 
diferença o para restabelecimento das unidades.  
k) fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, relatórios a respeito do funcionamento 
do sistema e para avaliação dos serviços, bem como dados estatísticos e demonstrativos de 
custos. 
l) manter um funcionário responsável, para atendimento ao contrato, com a responsabilidade 
de tomar as providências necessárias, quando das ocorrências. Serão realizadas reuniões quando 
houver fatos relevantes a serem discutidos entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, com 
seus respectivos representantes. 
m) Manter a disposição das unidades municipais 24 horas por dia, de segunda a segunda, um 
efetivo viatura (s) com carro (s) e/ou motocicletas, devidamente equipadas com atendentes 
táticos de segurança, para garantir as “rondas” nas unidades e o atendimento as ocorrências em 
tempo igual ou menor que 15(quinze) minutos. 
 
n) A contratada deve possuir Central de Monitoramento equipada com NO BREAK e grupo 
gerador de energia, central telefônica com gravação de voz, datas e horários das comunicações e 
backup de equipamentos vitais como (receptores de sinais de alarme e vídeo, servidores), para o 
monitoramento à distância dos sistemas de alarmes e câmeras além de links de Banda Larga, 
através de sua central de controle e monitoração.  
o) Supervisão de falta de sistema GPRS ligada ao sistema de alarme. 
p) os custos dos links de comunicação das unidades e da base de monitoramento serão de 
responsabilidade da empresa CONTRATADA, para a monitoração e visualização remota; 
q) Os Links de comunicação de dados para a visualização remota das imagens das unidades 
devem ter no mínimo 1MB/s de upload/download em no mínimo 70% das unidades, para evitar 
a lentidão “robotizações” da observação das imagens. 
 
4. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 
Prestar a manutenção dos equipamentos da seguinte maneira: 
 
4.1 REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 
           Manter permanentemente todo o sistema de alarme em perfeitas condições de 
funcionamento. Para tanto, deverá fazer a manutenção preventiva quando da manutenção 
corretiva no local da instalação. 
           Após a manutenção preventiva e se for detectada a necessidade de reparos, trocas de 
materiais/peças, e outros serviços necessários a CONTRATADA deverá emitir relatório para 
demonstrar a irregularidade encontrada e reparar o problema. 
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4.2 REVISÃO/MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

Realizar a revisão/manutenção, tempestivamente, quando detectado o problema pela 
CONTRATADA ou sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas. Prestar o serviço com cobertura 24 (vinte e quatro) horas todos os dias do 
mês. 
Adequar os sensores e câmeras durante a execução do contrato, se necessário. Quando houver 
necessidade de reposição de peças e materiais, as despesas ficarão por conta da 
CONTRATADA. 
Sempre que houver necessidade de manutenção corretiva, a CONTRATADA não conseguir 
recuperar os sistemas, deverá disponibilizar 1 (um) vigilante no local até que sejam 
restabelecidas as condições para utilização normal dos sistemas de segurança e manter 
informado os gestores de contrato de cada órgão requisitante. 
 
5. OBRIGAÇÕES GERAIS: 
a) fazer a apresentação do funcionamento dos alarmes e câmeras, bem como dirimir todas as 
dúvidas apresentadas pelos servidores, promovendo um treinamento inicial a todos os usuários 
do sistema, em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, de acordo com planejamento 
conjunto, bem como fornecimento de material didático. A reciclagem deverá acontecer com 
periodicidade anual, ou todas as vezes que houver solicitação pelo CONTRATANTE.  
b) Sempre que houver evolução tecnológica dos equipamentos deverá a CONTRATADA 
promover treinamentos a todos os usuários do sistema. Todos os treinamentos deverão ser 
executados sem ônus ao CONTRATANTE. 
c) proporcionar que cada central, onde for necessária sua instalação, tenha capacidade para 
programação de no mínimo 15 (quinze) usuários (habilitados para acionar ou desligar o sistema 
de alarme). 
d) providenciar, no prazo máximo de 60 minutos, desde que fique caracterizado que não há 
condições de segurança, a cobertura do local que necessite de manutenção corretiva no sistema 
de alarmes, com vigilante, até que seja restabelecido o funcionamento normal do sistema. O 
atendente tático de segurança deverá permanecer no local até a chegada do vigilante. No mesmo 
intervalo de tempo (1 hora), a CONTRATADA deverá disponibilizar no máximo, 03 (três) 
atendentes táticos. Caso seja necessário um número maior do que este, a CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, para cada atendente, o valor de R$ 150,00(cento e 
cinquentareais)para a CONTRATANTE valor este equivalente a 08 (oito) horas de trabalho. 
e) Providenciar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a substituição de equipamentos 
avariados ou a instalação de novos equipamentos para atender locais ampliados, coberturas de 
novos espaços, ou evolução tecnológica, de acordo com o valor negociado de fornecimento do 
objeto. Esses equipamentos serão fornecidos pela CONTRATADA, através de comodato. 
f) realizar, sempre que solicitado e sem ônus para o CONTRATANTE, testes nos sensores, 
com a presença do técnico da CONTRATADA e do representante indicado pelo 
CONTRATANTE. 
g) possuir condições técnicas para decodificar as informações que receberá do monitoramento 
da linha telefônica e elétrica e usar estas informações na segurança dos locais monitorados. 
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h) fornecer em até 60 (sessenta) dias após o funcionamento total do sistema, croquis dos locais 
que estão sendo monitorados, com as informações detalhadas dos sistemas de segurança 
implantados, informando as localizações dos sensores e câmeras. 
 
i) Apresentar à CONTRATANTE, antes do início da execução dos serviços, os contratados e 
sua respectiva distribuição nos postos de trabalho, assim como documentação do pessoal que irá 
executar os serviços; 
j) Atender de imediato às solicitações quanto as substituições da mão de obra, entendida como 
inadequada para a prestação dos serviços; 
k) A empresa vencedora do certame deverá registrar ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e no CRA (Conselho 
Regional de administração) quando da assinatura do contrato, assim como em outros momentos 
definidos em lei; 
l) A CONTRATADA deverá prover a comprovação da ronda através de relatórios eletrônicos 
mensais para a CONTRATANTE. 
m) estar ciente de que em todas as reuniões feitas entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, para discussões sobre a execução do contrato, será lavrada Ata, a qual será 
assinada por todos os presentes. 
n) Em caso de catástrofes naturais, tais como: enchentes, vendavais, etc. ou ainda por decretação 
de Estado de Calamidade Pública no município por parte da CONTRATANTE, as 
responsabilidades deste contrato, assumidas pela CONTRATADA, serão limitadas até 50% 
(cinquenta por cento) do valor mensal pago pela CONTRATANTE. 
o) A CONTRATADA deverá estar estabelecida no município de Lages-SC, com unidade (filial) 
e profissionais residentes na cidade. Esta presença pode ser direta ou através de empresas do 
mesmo grupo empresarial, sendo necessária a comprovação deste estabelecimento. 
p) A CONTRATADA deverá fornecer, gratuitamente, à CONTRATANTE, aplicativos de 
acompanhamento via smartphone (com sistemas operacionais Android ou iOS) para 
visualização das imagens das câmeras monitoradas e de eventos que ocorram nos locais 
monitorados pelos sistemas de alarme, em quantidade mínima de 05 (cinco) licenças para cada 
local monitorado. 
 
6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE: 
a) promover todos os meios ao seu alcance, visando facilitar à CONTRATADA a execução dos 
serviços que lhe são afetos. 
b) fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir 
dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 
c) ligar (ativar) o sistema de alarme eletrônico e desligá-lo (desativá-lo) na oportunidade 
própria.  
d) zelar pela integridade física dos sistemas de segurança implantados. 
e) comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer dano, falha, defeito ou irregularidade 
que venha a constatar no equipamento ou em sua instalação. 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

25

f) responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas necessárias para o conserto do 
sistema de alarme, no caso de danos mecânicos ou físicos, comprovadamente causados ao 
equipamento por seus representantes, prepostos, ou terceiros que frequentem o local, quando 
detectada a má utilização dos mesmos. 
g) designar os servidores que serão treinados pela CONTRATADA para a operação dos 
sistemas de segurança. Os servidores com acesso à senha de ativação e desativação do sistema 
de alarmes deverão ser devidamente designados pelos Órgãos. 
h) acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar o contrato, ficando também responsável pela 
validação dos serviços prestados pela CONTRATADA. Na vigência do Contrato, fica vedada ao 
CONTRATANTE a autorização de serviços a outras empresas ou a técnicos estranhos à 
CONTRATADA. 
i) definir com a CONTRATADA a estrutura necessária para os novos locais, bem como 
equipamentos para o monitoramento do local. 
j) Fiscalizar as rondas preventivas periódicas que a CONTRATADA terá de promover. 
k) Participar do treinamento que será fornecido para todos os usuários do sistema. 
l) Verificar o comunicado de ocorrência, quanto à veracidade dos dados contidos no 
documento. 
m) Verificar o relatório mensal, quanto à veracidade dos dados contidos no documento. 
n) a CONTRATANTE está ciente, que a CONTRATADA não é, nem será responsável pelo 
ressarcimento de bens de terceiros que estejam nos locais monitorados pela CONTRATADA. 
p) Caso seja de interesse da CONTRATADA, poderá fotografar as unidades e verificar a 
relação de bens móveis pertencentes ao patrimônio da CONTRATANTE, que estejam nos 
locais a serem monitorados, com as informações mínimas de: descrição, código cadastrado no 
sistema de gestão patrimonial, data de aquisição e valor de aquisição  deste bem.  

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

O presente projeto tem a finalidade de descrever as condições básicas necessárias para a 
Prestação dos Serviços de implantação de Sistema de Segurança Integrada para a Prefeitura 
Municipal de Lages – SC. 

 
 

1. SISTEMAS ELETRÔNICOS: 
1.1 Equipamentos que deverão ser instalados nas unidades de acordo com planilha:  
O sistema de Circuito Fechado de TV possuirá câmeras coloridas com infravermelho, sendo 
interligadas ao sistema de gravação digital por meio de cabeamento adequado. A gravação e 
visualização das imagens deverão ser feita através do sistema de gravação digital - DVR; 
As câmeras e DVR instalados, deverão gerar imagens em sistema HD. 
O equipamento terá que suportar o recurso de visualização, reprodução e gravação remota por 
navegador WEB ou software fornecido pelo fabricante; 
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Os DVR`s e Câmeras também deverão possuir circuito de alimentação alternativa, via no break, 
na ocasião da falta de energia da rede elétrica, sendo capaz de suprir a necessidade aos 
componentes do sistema de circuito fechado de TV;  
As câmeras deverão ser instaladas em ambiente interno e externo, devendo disponibilizar as 
imagens do perímetro da(s) unidade(s);  
Deverá ser disponibilizado todo o cabeamento de vídeo através de cabos coaxiais RG59 - 75 
ohms. Onde as distâncias ultrapassarem as recomendações para a utilização de cabos coaxiais, 
deverá ser utilizado cabos do tipo par trançado com os seus respectivos conversores de vídeo. O 
cabo par trançado quando utilizado externamente deverá utilizar cabos com capa de proteção 
para uso externo. 
As câmeras deverão ser fixadas através de suportes que permitam o ajuste mecânico (manual) 
3600 na horizontal e 900 na vertical;  
As fontes de alimentação das câmeras deverão ser dimensionadas adequadamente e serem 
instaladas, a fim de facilitar possíveis manutenções; 
Observar que todos os componentes do sistema deverão ser dimensionados para operação em 
regime contínuo, 24 horas por dia, durante todos os dias do ano;  
As câmeras que serão instaladas em ambiente interno e/ou externo, terão sistema de Infra 
Vermelho (IR) e norma de impermeabilização IP66 para as câmeras externas;  
Cada unidade com câmeras instaladas, deverá possuir um monitor do Tipo LED para 
visualização local e controle; 
Obrigatória utilização de hardware tipo "appliance", ou seja, não serão aceitos computadores 
(PC) adaptados com placas de captura de vídeo. 
O conjunto de cada Sistema de Circuito Fechado de TV que deverá ser instalada em cada 
unidade está relacionada nas planilhas anexas. 
Os custos dos links de comunicação das unidades e da base de monitoramento serão de 
responsabilidade da empresa contratada, para a monitoração e visualização remota; 
Os Links de comunicação de dados para a visualização remota das unidades devem ter no 
mínimo 1MB/s de upload/download em no mínimo 70% das unidades contratadas. 
 
As quantidades mínimas de Sensores Infravermelhos Passivos e câmeras que deverão ser 
instalados em cada unidade estão relacionadas na planilha anexa. Tais quantidades podem variar 
para mais, dependendo do grau de risco e necessidade de cada unidade. 
A Central de Alarme Microprocessada a ser instalada em cada unidade deverá possuir a 
quantidade de zonas de alarme, dimensionada de acordo com a quantidade de sensores 
instalados, não se permitindo a instalação de sensores em série e/ou paralelo.  
A Central deverá permitir a interligação de mais de um teclado externo para operações, quando 
necessário;  
A central de alarme, deverá permitir a supervisão periódica do sensor; 
Monitoramento da Central de Alarme 24h, todos os dias, pela central de monitoração, com 
pessoal próprio da CONTRATADA, para atendimento das ocorrências;  
Possuir: senhas de pânico/coação e no mínimo 2 (duas) partições;  
Permitir a identificação dos sensores por setor da unidade monitorada e setorização dos sensores 
infravermelhos individualmente;  
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Deve possuir sistema de comunicação com a Central de Monitoração através da tecnologia 
GPRS que permita a checagem do funcionamento do sistema de alarme;  
Deve possuir sistema de manutenção de memória permanente para manter a programação do 
sistema;  
Permitir a recepção dos status dos sensores;  
Possuir circuitos de autoproteção, autoverificação de falhas (AC, Curto Circuito de sirene e etc), 
sistema alternativo de energia alimentado por bateria lacrada, e supervisionamento de falta de 
energia elétrica; 
O custo da transmissão através de GPRS, será de responsabilidade da empresa contratada, para a 
monitoração dos eventos das centrais de alarme; 
A comunicação GPRS entre a central de monitoramento e a unidade deve ser Fullduplex 
(transmissão e recepção simultâneas).  
 
Equipamentos e/ou acessórios que deverão ser instalados, sem custos a CONTRATANTE,nas 
unidades apontadas pelos órgãos requisitantes: 
 
a) 01 Teclado de Senhas; 
b) 02 Sirenes; 
c) Conjuntos de Câmeras de alta resolução HD, responsáveis pela geração de imagens;  
d) Caixas de Proteção, Suportes de fixação e Fontes de Alimentação;  
e) Gravador Digital de Imagens – DVR com no mínimo 1(um) HD de 2TB, responsável pela 
visualização, gravação e transmissão de imagens local e remota;  
f) No break 1,4KVA; 
g) Monitor de vídeo LED (mínimo 17”) para a visualização e manutenção do sistema de 
imagens; 
h) Materiais Diversos (Caixa Metálica, Transformador, Bateria Selada, Cabos, Canaletas, etc).  
 
1.2 Características mínimas da Central de monitoramento da CONTRATADA: 
Monitoramento através de um Sistema de gerenciamento e monitoramento de imagens, 
totalmente integrado com os DVR´s instalados nas unidades. Deverá também estar integrado 
com o software de gestão e monitoramento de alarmes. 
As características mínimas para o software em questão estão descriminadas no item de 
“especificações mínimas dos equipamentos” deste arquivo. 
O software do gerenciamento de imagem deverá avisar ao operador, que esteja supervisionando 
o sistema, a interrupção do sinal de comunicação que interliga o sistema DVR da unidade 
instalada ao sistema de gerenciamento remoto. Como também deverá possibilitar total 
integração com o Software de Gerenciamento dos sistemas de Alarme quando decorrer uma 
violação do local, acionando automaticamente todas as imagens do local em uma segunda tela; 
Quando houver um evento de alerta (sendo ele alarme ou imagens), efetuar a gravação das 
imagens do local. Estas imagens gravadas devem estar disponíveis por no mínimo 07(sete) dias 
no servidor da base de monitoramento; 
Permitir a perfeita identificação da unidade de onde está sendo enviada a comunicação, bem 
como do tipo da ocorrência (ingresso com senha de pânico, arrombamento, etc.); 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

28

Supervisão constante de linha telefônica ou GPRS, de modo a constatar eventual falta de 
comunicação da central de alarme com a central de monitoração, devendo a central de alarme 
enviar uma ocorrência de supervisão a cada 24 horas; 
Receber mensagens da central de alarme, registrando-as e informando ao operador através de 
aviso sonoro e visual, no caso de mensagens que requeiram intervenção;  
Armazenar todas as ocorrências havidas e transmitidas pela central de transmissão nos últimos 3 
(três) meses, pelo menos;   
Possibilitar a inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais, por parte do operador; 
Possibilitar a visualização e impressão de relatórios operacionais e gerenciais das ocorrências 
via Web, informando a unidade, endereço, data, hora, local, tipo de evento, setor que foi 
violado, providências tomadas e histórico do atendimento;  
Deverá permitir a consulta on-line via web dos históricos de ocorrências das unidades 
protegidas com alarme.  
Possuir cadastro das unidades, no qual conste: nome, endereço completo e telefones de cada 
unidade;  
Possuir cadastro dos funcionários que possuam senha de operação, por unidade, nele incluindo o 
telefone fixo e celular, se houver, e senha de intercomunicação;  
Relação dos setores da central de alarme em que constem o local e o tipo de sensor instalado, 
devendo ser mantida sempre atualizada;  
Possuir senha individual de intercomunicação (senha de coação) para cada unidade cadastrada 
no sistema, que será usada para comunicação da central de monitoração com os usuários; 
Lista de procedimentos a serem realizados pelo operador de acordo com o tipo de ocorrência;  
Deve possuir equipe devidamente treinada para atender prontamente as demandas das unidades; 
Em caso de mensagem de ocorrência de sinistro/intrusão, o operador deverá adotar as 
providências necessárias para comunicação tempestiva ao Fiscal, bem como, efetuará vistoria 
através do sistema de circuito fechado de TV. Caso seja confirmada a ocorrência, deverá acionar 
o órgão policial mais próximo daquele local, para as devidas providências;  
A Central de monitoração deverá ter uma central de telefonia com capacidade de efetuar a 
gravação de todas as ligações originadas ou recebidas entre as Unidades monitoradas e a Central 
de Segurança, sendo que o registro das ligações deverá ter possibilidade de consultas por data, 
local e código da unidade.  
Qualquer custo de comunicação sendo ela: Analógica, Digital ou VOIP entre a base de 
monitoramento com a unidade e/ou responsável do local, será de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA, não gerando nenhum ônus para o CONTRATANTE; 
As gravações de voz do atendimento, devem estar disponíveis para consulta em um período 
mínimo de 60 dias. Tais gravações devem ser disponibilizadas, quando providenciadas, em 
formato digital; 
 
A Central de monitoramento da CONTRATADA deverá atuar 24 horas por dia, 07 dias por 
semana. As gravações devem estar disponíveis por no mínimo 07 dias no servidor da base de 
monitoramento, não sendo permitido acesso ao operador comum; 
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2 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS: 
2.1 SISTEMA DE ALARME 
 
2.1.1 Central de Alarme:  
06 zonas de sensores de alarme; Mínimo de 15 usuários; 2 partições independentes; 2 saída 
PGM; Suporta até 4 Teclados; Proteção de zona contra 110/220 VCA; Proteção e supervisão da 
sirene e da saída auxiliar; Supervisão de AC, monitoramento de Energia elétrica Perda/ 
Restauração; Entrada de bateria protegida por fusível; Memória permanente para 256 eventos; 
Comunicação em Contact ID; Teste de comunicação programável; Tipo de zona: Imediata, 
temporizada, seguidora, 24h, pânico, tamper, fogo e contato seco; Bip de entrada e saída 
configurável por teclado. 
 
2.1.2 Sensor Infravermelho Passivo 
Método de detecção: infravermelho passivo com piro sensor de duplo elemento; Alcance: 
mínimo de 12 metros, ângulo de abertura lateral 90º; Temperatura de operação: -10° C a 60° C; 
Largura de pulso ajustável; Compensação de temperatura; Possibilidade de desativação do LED 
do sensor via jumper; Ajuste Automático de Sensibilidade. 
 
2.1.4 Teclado de Senhas 
Teclado para bloqueio/desbloqueio manual de setores e ativação/desativação da proteção 
noturna do sistema de alarme do local vigiado, somente através de senhas individuais e pessoais, 
dotado de aviso sonoro e visual (LED) de sistema ativado/desativado, e iluminação das teclas ou 
sistema superior. 
 
2.1.5 Sirene 
Estrutura em polipropileno de longa durabilidade; Som agudo; Potência sonora aproximada de: 
112 Db (1 m), 120 Db (30 cm); Alimentação: 6 A 12 V Consumo: 0,2 A (12 V). 
 
2.2 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV  
2.2.1 Câmera IR (Infravermelho) – Ambiente Interno  
  
Câmera fixa HD colorida equipada com sistema de LEDs infravermelhos com alcance mínimo 
de 15 metros; Possuir lente fixa auto-íris de 3,6 mm;  Suportar formato de vídeo NTSC;  Possuir 
resolução de no mínimo 720p; Suportar função Day/Night com iluminação mínima (IR 
desligado) de 0,1 lux; Suportar compensação de luz de fundo (BLC); Suportar alimentação em 
12VDC +- 10%; ; Ser acondicionada em caixa de proteção de alta resistência mecânica;  
 
2.2.2 Câmera IR (Infravermelho) – Ambiente Externo  
Câmera fixa HD colorida equipada com sistema de LEDs infravermelhos com alcance mínimo 
de 30 metros; Possuir lente varifocal com ajuste de 2.8 a 9 mm; Suportar formato de vídeo 
NTSC; Possuir resolução de no mínimo 720p; Suportar função Day/Night com iluminação 
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mínima (IR desligado) de 0,1 lux; Suportar compensação de luz de fundo (BLC); Suportar 
alimentação em 12VDC +- 10%; Ser acondicionada em caixa de proteção de alta resistência 
mecânica, com nível de proteção no mínimo IP66; 
 
2.2.3 Gravador de Vídeo Digital - DVR  
Tempo real de visualização; Entradas de vídeo: 8 canais BNC; Gravação Real Time 25fps em 
qualidade HD em todos os canais simultâneos; Possuir controle de taxa de bit rate, 
individualmente para cada canal. Possuir função de controle de banda em sua interface; Suportar 
até 10 usuários remotos; Compressão de vídeo em H.264; Saída de vídeo: VGA, HDMI e 
Analógica; Função Pentaplex Real: Visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e 
acesso remoto; Operação remota: monitoramento, configuração total do sistema, reprodução, 
download de arquivos gravados e informações sobre registros; Detecção de vídeo inteligente: 
movimento, perda de vídeo e sensor; Função Dual Stream com o stream secundário de 
resolução CIF; Suportar a instalação de no mínimo 1 HD de 2TB; Possuir interface de rede 
ethernet 10/100 mbps;  
 
2.2.4 No break: 
Entrada - Tensão Nominal (115/220 automático); Saída - Potência Mínima 1400VA; Saída - 
Tensão Nominal (V) 115; 2 Bateria Interna 12V/7A; Mínimo 5 Tomadas padrão NEMA 5/15; 
Possuir régua extensora para 4 tomadas; 
 
 
 
 
3 PADRÃO DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS: 
 
Os sistemas eletrônicos de alarme e circuito fechado de TV devem ser instalados de tal forma 
que possibilitem total segurança à edificação e a seus componentes. Atuando assim de forma 
eficaz no caso de intrusão, roubo, furto ou assalto. 
A Contratada deve proceder à instalação dos equipamentos e acessórios integrantes do sistema 
de vigilância eletrônica obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. O mesmo procedimento deve ser adotado para equipamentos e acessórios que venham 
a ser substituídos.  
Todos os custos de instalação, bem como todos os equipamentos, materiais e infraestrutura 
necessária, devem ser fornecidos pela CONTRATADA. Eventuais exceções, para utilização de 
infraestrutura existente nos endereços, deverão ser analisadas e aprovadas formalmente pelos 
gestores dos contratos de cada órgão requisitante. 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS POR SECRETARIA 

 

OBJ. Nº ITEM UND SAÚDE MEIO 
AMBIENTE 

ADM E 
OUTROS SMASH SMEL SEMASA TOTAL 

QTD. LOCAIS QTD. LOCAIS QTD. LOCAIS QTD. LOCAIS QTD. LOCAIS QTD. LOCAIS  

SE
N

SO
RE

S 

1 

Fornecimento de sensores de segurança em regime 
de comodato. 
Valor por unidade. Especificações técnicas 
conforme Termo de Referência. 

UND 885   0   22   252   1109   15   2283 

3 

Serviço de monitoramento eletrônico com sensores 
de segurança. 
Apresentação: Valor mensal por sensor, incluídos 
instalação e manunteção dos sensores. Locais 
conforme Termo de Referência. 

MÊS 885 53 0 13 22 22 252 21 1109 116 15 9 2283 

CÂ
M

ER
AS

 

4 

Fornecimento de câmeras de segurança em regime 
de comodato. 
Valor por unidade. Especificações técnicas 
conforme Termo de Referência. 

UND 0   0   3   13   0   0   16 

6 

Serviço de monitoramento eletrônico com câmeras 
de segurança. 
Apresentação: Valor mensal por câmera, incluídos 
instalação e manunteção das câmeras. Locais 
conforme Termo de Referência. 

MÊS 0 0 0 13 3 3 13 3 0 0 0 0 16 

CE
N

TR
AL

 D
E 

AL
AR

M
E 

7 

Fornecimento de centrais de alarme com GPRS em 
regime de comodato. 
Valor por unidade. Especificações técnicas 
conforme Termo de Referência. 

UND 52   0   22   21   116   9   220 

9 

Serviço de instalação e manutenção de centrais de 
alarme com GPRS.  
Valor por unidade. Locais conforme Termo de 
Referência. 

UND 52 42 0 13 22 22 21 21 116 116 9 9 220 

 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

34

 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

36

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

37

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

39



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

40

 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

41



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

42

 


