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PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio do seu pregoeiro designado pela Portaria nº 053/2015, 
do dia 16 de janeiro de 2015 e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que às 10h00 do 
dia 10 de junho de 2015, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente, realizará a 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que 
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Consoante ao 
Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000 e 7.892/2013. As empresas interessadas poderão 
obter o Edital diretamente na sala da comissão mediante a entrega de um CD ou pen drive, situada na Praça 
Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, no horário das 08h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 

 
1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO. 
 
1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados 
estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados 
pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 
 
2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO está autorizada a prestar oficialmente 
informações ou esclarecimentos a respeito deste Pregão. As eventuais informações de outras fontes não serão 
consideradas como oficiais; 
 
2.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão endereçar 
solicitação por escrito à CPL PREGÃO, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro Paulista-PE, no 
horário das 08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira, em até 02 (dois) dias úteis antes da data para abertura do 
certame, tendo a administração 02 (dois) dias úteis para responder; 
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2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO forem substanciais. Neste caso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO reabrirá o 
prazo de 08 (oito) dias úteis entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos Envelopes; 
 
2.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não assume responsabilidade alguma relacionada com proposta de licitantes que 
não obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. Em consequência, não serão 
aceitos protestos ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas emendas, se houver.   
 
3. DO VALOR ESTIMADO 
 
3.1. O valor máximo admitido para a presente contratação será de R$ 10.483.955,00 (dez milhões quatrocentos 
e oitenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais). 
 
3.2. A Licitante que apresentar preços unitários ou totais, superiores a da planilha abaixo, estará 
automaticamente desclassificada. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$) 

01. 

Sistema Básico Tipo I 
Serviço de locação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 05 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 05 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 Und.) 

100 2.500,00 250.000,00 3.000.000,00 

02. 

Sistema Básico Tipo II 
Serviço de locação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 10 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 10 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 Und.) 

30 3.500,00 105.000,00 1.260.000,00 

03. 

Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( Und.) 

200 58,00 11.600,00 139.200,00 

04. 

Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( Und.) 

20 469,00 9.380,00 112.560,00 

05. 
Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.1 Sensor infravermelho ( Und.) 

200 27,00 5.400,00 64.800,00 

06. 
Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.2 Central de alarme ( Und.) 

20 313,00 6.260,00 75.120,00 
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07. 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.1 Controladora de controle de Acesso 

10 230,00 2.300,00 27.600,00 

08. 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I 

60 53,00 3.180,00 38.160,00 

09. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II 

20 331,50 6.630,00 79.560,00 

10. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III 

20 568,10 11.362,00 136.344,00 

11. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV 

10 887,30 8.873,00 106.476,00 

12. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.6 Cartão sem Contato - Tipo I 

600 3,30 1.980,00 23.760,00 

13. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.7 Cartão sem Contato - Tipo II 

600 5,69 3.414,00 40.968,00 

14. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.8 Cartão sem Contato - Tipo III 

1800 2,80 5.040,00 60.480,00 

15. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.9 Fechadura Magnética 

110 144,00 15.840,00 190.080,00 

16. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 

110 18,00 1.980,00 23.760,00 

17. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.11 Botão de Emergência 

30 24,00 720,00 8.640,00 

18. 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.13 Impressora Tipo I  
c/ um Cartucho colorido para no mínimo 250 impressões,  
um Cartucho preto para no mínimo 250 impressões e um Kit 
de Limpeza para impressora. ( todos do mesmo fabricante, 
compatíveis com a impressora ofertada ). 

01 3.000,00 3.000,00 36.000,00 

19. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença Base 

10 256,00 2.560,00 30.720,00 

20. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença por Porta 

110 44,50 4.895,00 58.740,00 

21. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.15 CPU para sistema de controle de acesso 

10 300,00 3.000,00 36.000,00 
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22. 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
Cartão PVC adesivado (500 und.), para aplicação junto com 
o item 14. 

04 155,00 620,00 7.440,00 

23. 
Sistema de Triagem 
Serviço de locação de sistema de triagem 
4.4.1  Detector Fixo de Metal (tipo Portal) 

10 18.000,00 180.000,00 2.160.000,00 

24. 

Sistema de Comunicação 
Serviço de locação de sistema de comunicação 
4.5.1 Rádio comunicador digital freqüência entre 800/900 
Mhz 

20 270,00 27.000,00 324.000,00 

25. 

Sistema de Comunicação 
Serviço de locação de sistema de comunicação 
4.5.2  Serviço de localizador (GPS) para Rádio comunicador 
digital 

20 71,00 7.100,00 85.200,00 

26. 
Sistema Aditivo 
Serviço de fiscalização para de sistema aditivo de alarme: 
4b.2.3 Monitoramento e fiscalização aditivo(Und.) 

130 1.610,00 209.300,00 2.511.600,00 

27. 

Sistema Básico Tipo I 
Serviço de instalação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 05 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 05 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 01 Und.) 

100 1.836,00 183.600,00 X 

28. 

Sistema Básico Tipo II 
Serviço de instalação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 10 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 10 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 01 Und.) 

30 3.571,00 107.130,00 X 

29. 

Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( Und.) 

200 153,00 30.600,00 X 

30. 

Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( Und.) 

20 380,00 7.600,00 X 

31. 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.1 Sensor infravermelho ( Und.) 

200 113,00 22.600,00 X 

32. 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.2 Central de alarme ( Und.) 

20 390,00 7.800,00 X 

33. 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 

10 320,00 3.200,00 X 
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4.3.1 Controladora de controle de Acesso 

34. 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I 

60 100,00 6.000,00 X 

35. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II 

20 105,00 2.100,00 X 

36. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III 

20 105,00 2.100,00 X 

37. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV 

10 105,00 1.050,00 X 

38. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.9 Fechadura Magnética 

110 100,00 11.000,00 X 

39. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 

110 100,00 11.000,00 X 

40. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.11 Botão de Emergência 

30 100,00 3.000,00 X 

41. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.13 Impressora Tipo I  

01 272,00 272,00 X 

42. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença Base 

10 324,00 3.240,00 X 

43. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença por Porta 

110 54,00 5.940,00 X 

44. 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.15 CPU para sistema de controle de acesso 

10 330,00 3.300,00 X 

45. 
Sistema de Triagem 
Serviço de instalação de sistema de triagem 
4.4.1  Detector Fixo de Metal (tipo Portal) 

10 3.730,00 37.300,00 X 

 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As dotações orçamentárias constarão nas respectivas Notas de Empenho e Contratos conforme solicitações.  

   
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto desta licitação e 
que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste PREGÃO PRESENCIAL. 
 
5.2. É vedada, na presente licitação, a participação de: 
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5.2.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 
5.2.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura 
Municipal do Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, e Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição 
desta Prefeitura Municipal do Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 
5.2.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 
legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 
procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 
ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos; 
 
5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 
autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 
ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 
 
5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 
cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade; 
5.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida do 
qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga; 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
6.2. As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois envelopes 
fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA – CPL PREGÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA – CPL PREGÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

[Razão Social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. O licitante deverá apresentar Declaração de cumprimento das condições de Habilitação, conforme modelo 
constante no ANEXO II deste Edital. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 
 
8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em uma via, na língua portuguesa, datilografada ou 
impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, 
devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas nas 
demais. 
 
8.2. A proposta deverá conter preço unitário e total fixo, reajustável em moeda corrente nacional, com todos os 
custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações 
sociais, trabalhistas, previdenciárias, demais encargos cabíveis e outros. 
 
8.3. As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura do certame.  
 
8.4. Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo seja o estipulado no 
Edital. 
 
8.5. A proposta deverá conter nome, identidade, CPF, profissão e endereço do representante legal da empresa 
que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 
 
8.6. As propostas deverão apresentar a marca dos produtos. 
 
9. DOS PREÇOS  
 
9.1. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, 
exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de documentação 
que comprove que os custos são coerentes com os de mercado. 
 
9.2. Também será considerada manifestamente inexequível a proposta que não atender ao disposto no artigo 48, 
§ 1º, da Lei nº 8.666/93. 
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9.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.4. Para cada licitante só será admitida uma única proposta de preço, sob pena de desclassificação. 
 
9.5. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 
técnicas, prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus 
termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 
analisadas pelo Pregoeiro. 
 
9.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura do envelope “Proposta de Preços” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o 
licitante que não satisfizer tal exigência. 
 
9.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aquelas constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 –“Documentos de Habilitação”. 
 
9.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e nos seus Anexos. 
 
9.9. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 
ou seja, no mínimo 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, este 
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
 
10. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. O licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar deverá adequar sua proposta ao seu lance ou 
negociação, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não 
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na sua desclassificação. 
 
10.2. A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos estabelecidos neste instrumento 
convocatório. 
 
11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
11.1. O ENVELOPE “02” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) deverá conter em uma única via os documentos abaixo 
relacionados, para habilitação legal, os quais poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por 
cartório ou publicação na imprensa oficial, ou ainda, serem autenticadas por membro da CPL. Neste caso, as 
fotocópias deverão vir acompanhadas dos originais e apresentadas à comissão de PREGÃO da PREFEITURA 
MUNICIPAL DO PAULISTA para a necessária autenticação. SÓ SERÃO ACEITAS CÓPIAS LEGÍVEIS (não será aceita 
cópia em papel FAX). 
 
11.2. Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas da primeira à última 
folha, preferencialmente numeradas, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 
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11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 
dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento 
apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 
11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado com objeto social 
expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 
sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores.  
11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 
11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 
 
11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
11.5.2. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida 
Ativa da União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 
11.5.3. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, dentro do prazo de validade. 
11.5.4. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, dentro do prazo de validade. 
11.5.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 
11.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF). 
11.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
11.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis, assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP/DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV 
ou de outro indicador que o venha substituir; 
 
11.6.2. As demonstrações que comprovem a boa situação financeira da licitante serão analisadas através do 
seguinte índice: 
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LIQUIDEZ GERAL =   ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
SOLVÊNCIA GERAL =   ____________ATIVO TOTAL________________  ≥ 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
ENDIVIDAMENTO TOTAL =   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  ≥ 1 

ATIVO TOTAL 
 

11.6.3. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
do objeto licitado. 
 
11.6.4. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida dentro de um prazo 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste Pregão, pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. Apresentação obrigatória 
para todos os itens licitados. 
 
11.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
11.7.1. A licitante deverá apresentar comprovação dos requisitos técnicos mínimos para participação do processo 
mediante a apresentação dos documentos definidos a seguir: 
 
11.7.1.1. O licitante, obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, deverá vistoriar as instalações físico-
ambientais onde serão realizados os serviços, a vistoria deverá ser realizada em até 02 (dois) dias úteis antes do 
dia da realização da sessão pública de realização da licitação, objetivando avaliar as condições da execução e 
tomar conhecimento das condições e grau de dificuldade existente, não podendo a posterior alegar 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximir das obrigações 

assumidas em decorrência deste Pregão, podendo a visita ser substituída, por declaração em papel timbrado, 
assinada pelo representante legal da empresa licitante, onde a mesma declara ter tomado conhecimento 
das condições da execução e grau de dificuldade existente, e que assume total responsabilidade das 
obrigações assumidas em decorrência deste pregão. 
 
11.7.1.2. A vistoria deverá ser realizada através de responsável técnico da licitante, com formação em engenharia 
elétrica, a comprovação de sua formação e vínculo com a licitante, deverão ser comprovados, respectivamente, 
através de copia autenticada da carteira do CREA e contrato de prestação de serviços ou carteira de trabalho ou 
copia autenticada do contrato social no caso de ser sócio. Na ocasião da vistoria o Licitante, legalmente 
constituído, receberá o “Atestado de Vistoria”, assinado pelo Secretário de Educação. Este atestado deverá ser 
apresentado juntamente com a documentação de credenciamento, sob pena de desclassificação. 
 
11.7.1.3. O Licitante interessado deverá formular o pedido para realização da visita, com no mínimo 24 horas de 
antecedência, o agendamento, que poderá ser feito diretamente pelo telefone da Secretaria de Educação no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, ou pelo email: catarina.sobral@paulista.pe.gov.br a fim de agendar a vistoria 
técnica. 
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11.7.1.4. É de inteira responsabilidade da proponente, realizar todos os levantamentos necessários ao correto 
dimensionamento dos serviços necessários para a execução deste Edital. 
 
11.7.2. DOCUMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA 
 
11.7.2.1 O Licitante, obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, deverá apresentar juntamente com os 
documentos da Habilitação, pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da empresa e seu responsável técnico, registrado no CREA, acompanhado 
de sua respectiva CAT, compatíveis com o objeto da Licitação. 
 
Por compatibilidade, entende-se o Atestado, ou Atestados, que contenham: 

 CFTV (Câmeras); 

 Alarme com monitoramento; 

 Controle de acesso; 

 Detector de metais; 

 Rádio comunicador digital; 

 Localizador (rastreamento). 
  
11.7.2.2 O Licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA (Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia). A certidão deve possuir validade na data de abertura da licitação e conter 
o seu responsável técnico. 
 
11.7.2.3. O Licitante, obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, deverá demonstrar possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos, um engenheiro, com formação em 
engenharia elétrica e em eletrônica. 
 
11.7.2.4. A comprovação de sua qualificação se dará pela apresentação de cópia autenticada dos seguintes 
documentos: Carteira do CREA ou outro documento oficial. 
 
11.7.2.5. A comprovação de que o profissional é do quadro permanente do Licitante se dará com a apresentação 
de cópia autenticada de contrato de prestação de serviços ou contrato social. 
 
11.7.5.6. O Licitante deverá apresentar, carta específica para este certame, emitida pelos fabricantes das 
câmeras, controle de acesso, alarme e detector de metais, ofertados, declarando que a licitante está apta a 
fornecer, instalar, configurar e prestar serviço de manutenção, nos equipamentos. 
 
11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 
9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital; 
11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital; 
11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO V deste 
Edital. 
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12. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
12.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar Declaração devidamente assinada 
pelo representante legal de que é ME ou EPP, nos termos dos  incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 147/14, bem 
como de que não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no 
ANEXO VI deste Edital; 
 
12.2. A não apresentação da Declaração disposta no item 12.1 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da 
Lei Complementar nº 147/14; 
 
12.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 12.1, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 147/14 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 
ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste PREGÃO; 
 
12.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 147/14, as Microempresas (ME) 
e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da seguinte 
documentação: 
 
a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 147/14: 
 

 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º do artigo 3º da LC 147/14; 

 
b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 147/14: 
 

 Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro 
dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 147/14; 

 Cópia da Declaração de Informação Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão de no máximo 90 (noventa) 
dias anteriores a data de abertura da sessão. 

 
12.4.1. Os itens relacionados acima (12.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial. 
 
12.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, 
ainda que apresente alguma restrição; 
 
12.6. Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal prazo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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13. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
13.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame; 
 
13.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
13.3. Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 
 
13.4. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos 
de habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
13.5. O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no presente Edital, decidindo motivadamente a respeito. 
 
13.6. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
13.6.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e seus Anexos; 
13.6.2. Que apresentem preço baseado, exclusivamente, em proposta dos demais licitantes; 
13.6.3. Que não atendam aos requisitos estabelecidos nos itens e subitens do presente instrumento 
convocatório. 
 
13.7. Caso o pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em qualquer fase 
a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os 
às áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar 
inicialmente, devendo proceder ao registro em ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos. 
 
13.8. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
correto o preço por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
13.9. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. As 
propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
13.9.1. Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquele; 
13.9.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 
13.9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da sequência de 
lances, com a participação de todas as licitantes. 
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13.10. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
13.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observado o intervalo mínimo entre os lances, estipulado pelo Pregoeiro na ocasião da sessão; 
 
13.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. O Pregoeiro fará, então, a classificação das propostas dos licitantes que efetuaram lances 
ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
13.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro verificará a existência de direito de preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 147/2014, 
adotando-se os seguintes procedimentos: 
 
13.13.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
13.13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 
13.13.3. Verificado o empate na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até então de menor valor, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
13.13.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
13.13.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem deste 
Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
13.13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
13.13.7. Na hipótese da não contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nos subitens e, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente de menor preço. 
 
13.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
13.15. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
13.16. A verificação da autenticidade dos documentos emitidos será realizada pelo Pregoeiro, sendo os mesmos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
13.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e 
declarado vencedor provisório do certame, até o atendimento total deste Edital, quando então será considerado 
o vencedor do certame. 
 
13.18. Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
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positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor provisório. 
 
13.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
pela equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. 
 
13.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Documentação, não 
caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes. 
 
13.21. Após o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada ata de reunião, para assentamento de fatos 
relevantes que ocorreram que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes legais 
e/ou procuradores dos licitantes presentes. 
 
13.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes deverão 
constar em ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão 
respectiva que não tiverem registro na referida ata. 
 
13.23. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar o 
prazo de até 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou 
inabilitação. 
 
14. RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, 
a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação. 
 
14.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 
informado, à autoridade competente. 
 
14.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 
o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
14.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.6. Os recursos deverão ser entregues no prazo legal, no Protocolo da CPL da Prefeitura Municipal do Paulista, 
localizado na Praça Agamenon Magalhães s/n, Centro – Paulista – PE, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 
13h00. 
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14.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
15. DO LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. ESCOLAS BASES: 

1 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO PEREIRA 

2 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA 

3 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ 

4 CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA - IRMÃ LINDA 

5 CRECHE MUN. TIO ROBERTO 

6 ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA 

7 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES 

8 ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO 

9 ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES 

10 ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 

11 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO 

12 ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES 

13 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM 

14 ESC. MUN. EDSON GOMES DO RÊGO 

15 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN 

16 ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS 

17 ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 

18 ESC. MUN. HEINZ HERING 

19 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA 

20 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD 

21 ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE 

22 ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA 

23 ESC. MUN. MARCILIO DIAS 

24 ESC. MUN. MARGARIDA LACOQUE ALENCAR SAMPAIO (NOVA) 

25 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES 

26 ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE 

27 ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES 

28 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS 

29 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE 

30 ESC. MUN. MUMBECA II 

31 ESC. MUN. PEDRO AGOSTINHO 

32 ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

33 ESC. MUN. PRESIDENTE KENNEDY 

34 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE (NOVA) 

35 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH (NOVA) 
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36 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA 

37 ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY BASTOS 

38 ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ 

39 ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA CAVALCANTI 

40 ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI 

41 ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA (MUMBECA I) 

42 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA 

43 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA 

44 ESC. MUN. SÃO  BENTO 

45 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS 

46 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES 

47 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO 

 
EXTENSÕES: 
 

1 ACADEMIA MUN. CÁSSIA CAROLINE 

2 ACADEMIA MUN. MARIA LEOPOLDINA 

3 EDUCANDÁRIO MUN. MARANATA 

4 ESC. MUN. ARITHA GYSELE 

5 ESC. MUN. DANTAS NUNES 

6 ESC. MUN. EDNA MARINHO 

7 ESC. MUN. EULINA TRAVASSOS 

8 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN I 

9 ESC. MUN. JOAQUIM LIMA 

10 ESC. MUN. LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II 

11 ESC. MUN. PROFª. JANDIRA WANDERLEY BASTOS II 

12 ESC. MUN. RAIO DE SOL 

13 ESC. MUN. SANTA CLARA 

14 ESC. MUN. SÍTIO FRAGOSO 

15 ESC. MUN. TRIUNFO  

 
15.2. Prazo de instalação em até 120 (cento e vinte) dias uteis, após a assinatura do contrato. 
 
15.3. A empresa vencedora deverá apresentar cronograma de instalação em até 10 (dez) dias uteis após a 
assinatura do contrato.  
 
15.4. Prazo de prestação dos serviços de locação será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, conforme 
previsto na lei. 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Edital; 
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16.2. O pagamento será efetuado de acordo com o serviço solicitado e efetivamente prestado, conforme o valor 
fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por 
setor técnico competente, comprovando a prestação do serviço objeto deste Edital. 
 
16.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 
 
17. DA FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria de Educação, por meio de unidade competente na 
forma que lhe convier; 
 
17.2. À Secretaria de Educação é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
17.3. A supervisão por parte da Secretaria de Educação, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 
seguintes: 
 
18.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência; 
18.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 
necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
18.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado no item 15 deste Edital; 
18.1.4. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
18.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
18.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
18.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas 
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 
impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços objeto deste Edital; 
18.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 
artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  
18.1.9.  Prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos locados, bem como a 
substituição dos mesmos em caso de defeito, sem ônus para a CONTRATANTE, desde que o dano não seja 
decorrente de mau uso, roubo, vandalismo e caso fortuito. 
18.1.10. A licitante deverá possuir escritório próprio, localizado na região metropolitana do Recife, para atender 
as necessidades da Prefeitura; 
18.1.11 Os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, deverão ser realizados atendendo aos seguintes 
condições: 
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a) Preventiva: uma vez ao mês. 
b) Corretiva: Sempre que se fizer necessário, tendo como prazo de inicio de atendimento em até 4 horas após a 
abertura do chamado, e solução em até 48h, podendo este prazo ser prorrogado nos casos justificáveis. Os 
serviços deverão ser efetuados de segunda à sexta feira, nos horários das 8:00h às 18:00h. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1. Constituem obrigações da contratante: 
 
19.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
19.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
19.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 16 deste Edital; 
19.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 
obrigações pré-estabelecidas; 
19.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
19.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 
mesmas descritas no termo de referência; 
19.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
19.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 
condições deste objeto; 
19.1.9. O recebimento do objeto deste Edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 
com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 
licitado. 
 
20. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
20.1. Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) 
meses, sendo documento vinculativo obrigacional; 
 
20.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o Contrato, 
sem justificativa por escrito, o pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste 
Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 
respeitada a ordem de classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 
declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata 
de Registro de Preços. 
 
20.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição dos materiais propostos neste objeto nas 
quantidades indicadas no anexo I deste Edital, podendo a Administração promover a aquisição de acordo com 
suas necessidades. 
 
21. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
21.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal do Paulista, desde que 
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devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013. 
 
21.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal do Paulista, conforme 
estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico. 
 
21.3. Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 
4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/13. 
 
22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
22.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  
 
a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 
b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 
c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 
d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 
e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 
f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 
g) Por decurso de prazo de vigência; 
h) Não restarem fornecedores registrados; 
i) Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 
k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços; 
l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO 

recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 
m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 
n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 
Registro de Preços: 

 
n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não 
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 
8.666/93.  

 
o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação.  
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22.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente comprovado. 
 
23. DO CONTRATO 
 
23.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 
assinar o Contrato. 
 
23.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal 
órgão por procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 
 
23.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela 
Administração Pública. 
 
23.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 
verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 
 
23.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para 
assinatura do termo de contrato. 
 
24. DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
24.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
24.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
24.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do 
mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
24.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
25. DAS PENALIDADES 
 
25.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 
   
25.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 
(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
25.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
25.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
25.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
25.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
25.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
25.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
25.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
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25.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
25.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
25.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
26.1. Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos do 
recebimento do aviso ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar 
situação regular, de que trata o item deste Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA poderá convocar, para 
substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a 
aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, 
observado o interesse público; 
 
26.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada 
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade 
e a segurança da contratação; 
 
26.3. O resultado do presente certame será divulgado em DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, bem como os demais atos 
pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.  
 
26.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - 
Centro – Paulista/PE, durante o período de 05 (cinco) dias úteis após a homologação deste processo. Findo este 
prazo, os referidos envelopes serão destruídos; 
 
26.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 
funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido exclusivamente na 
Superintendência de Compras e Licitação, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - Centro – Paulista/PE, 
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 01 (um) dia útil ou 24h (vinte e quatro horas). A 
petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 
 
26.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 
fizer no prazo previsto no subitem deste Edital; 
 
26.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 
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26.8. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas nem alterar a relação dos documentos exigida neste Edital; 
 
26.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a legislação pertinente 
à matéria; 
 
26.10. O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão) manter as condições de habilitação apresentada na licitação; 
 
26.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca da Cidade do Paulista; 
 
26.12. Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Pregão, salvo mediante autorização do 
Pregoeiro; 
 
26.13. Todos os elementos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA e que integram o presente 
Pregão e seus anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em 
outro, será considerado como especificado e válido; 
 
26.14. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste 
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 
 
26.15. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
 
26.16. A licitação não implica na contratação por parte da Prefeitura Municipal do Paulista. Até a entrega da Nota 
de Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal do Paulista tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa; 
 
26.17. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DO PAULISTA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
26.18. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
26.19. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DO 
PAULISTA; 
 
26.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão Presencial; 
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26.21. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, 
através do seguinte número: (81) 3371-1317.  
 
26.22. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, 
razão pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA; 
 
 
 
 

Paulista, 20 de maio de 2015. 
 
 
 
 

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA 
PREGOEIRO  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 

Abertura de processo licitatório para formação de registro de preço por valor global, visando à contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços de locação de sistema de Segurança eletrônica, conforme 
especificações e quantidades constantes neste Termo. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente na 
preservação do patrimônio público, se faz necessária a contração de serviços especializados para os prédios 
públicos do município do Paulista, considerando a intenção de assegurar a necessária Segurança Patrimonial das 
escolas Municipais, a fim de coibir ações de vandalismo e sabotagens que venham a acarretar danos ao 
Patrimônio, bem como prestar segurança aos profissionais que exercem seu oficio nas escolas e aos alunos que 
usufruem da rede Municipal de ensino. 
 O Serviço de Segurança Eletrônica atuará de forma sistemática e eficaz, no sentido de resguardar a integridade 
física dos professores e alunos, e ainda, a preservação do patrimônio das escolas, evitando prejuízos ao erário. 
Além disso, os órgãos do Estado não possuem em seus quadros de pessoal, contingente específico para os 
serviços acima relacionados para atender eficazmente a necessidade de segurança dos bens móveis e imóveis de 
modo ininterrupto. 
 
3. DAS SECRETARIAS QUE INTEGRARÃO O REGISTRO DE PREÇO 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 Secretaria de Educação; 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS 
 
4a Sistema de videomonitoramento e alarme básico 
 
4a.1. Sistema de videomonitoramento 
 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR  
 
a. Deverá ser do tipo bullet; 
b. Devera possuir CCD de ¼ tipo Super HAD; 
c. Deverá possuir sensor de captura de imagem com no mínimo de 510x492 pixels efetivos; 
d. Deverá possuir sincronismo interno; 
e. Deverá possuir resolução mínima de 480 linhas horizontais; 
f. Deverá possuir permitir função Day&Night; 
g. Deverá possuir lente de 3.6mm; 
h. Deverá possuir Iluminação Infravermelha com alcance mínimo de 15 metros; 
i. Deverá possuir sensibilidade mínima de 0,1lux e 0 lux com IR ativo; 
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j. Deverá possuir sensor  
k. Deverá possuir 12 diodos emissores de luz a 850nm; 
l. Deverá suportar obturador eletrônico de 1/60s a 1/10.000s 
m. Deverá possuir Controle Automático de Ganho; 
n. Devera possuir balanço de branco automático; 
o. Deverá possuir saída de vídeo composto por conector BNC; 
p. Deverá possuir grau de proteção IP66; 
q. Deverá possuir alimentação 12V DC; 
r. Para maior compatibilidade deverá ser do mesmo fabricante do DVR; 
s. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR  
 
a. Deverá ser em plataforma Linux embarcada; 
b. Deverá permitir operação independente (stand alone), ou seja, o DVR dever operar de forma autônoma e 

autossuficiente, unicamente com os recursos de hardware e software internos contidos em seu gabinete, 
com desempenho pleno e integral de suas funções. Exclui-se deste conceito os DVR´s montados com base 
em PC, que utilizem sistemas operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente 
desenvolvidos em fabrica para o fim único e especifico de atuar como DVR monobloco. 

c. Deverá apresentar funcionamento estável, com imunidade a travamentos ou bloqueios de qualquer 
espécie, seja na operação normal ou mesmo quando submetido a falhas de comunicação, energia, surtos 
de energia da rede, variações de temperatura e umidade própria da região, devendo recuperar a operação 
automaticamente, nas configurações anteriormente programadas, após cessada a causa da paralisação; 

d. DVR deverá possuir tela de status, a qual deve informar no mínimo: configuração de cada câmera, sistema 
de vídeo, todas as unidades de gravação instaladas no equipamento, além das configurações de rede de 
todas as interfaces de rede como: endereço IP e máscara de rede;  

e. Deverá ser do tipo pentaplex: visualiza, grava, reproduz, visualiza remotamente e faz backup 
simultaneamente; 

f. O equipamento deverá ser capaz de visualizar e reproduzir as 16 câmeras em 480 FPS; 
g. Deverá possuir 16 entradas de vídeo composto por conector BNC, 1.0Vp-p, 75Ohms; 
h. Deverá permitir a gravação e configuração de resolução de todas as câmeras com, no mínimo 352x240; 
i. Deverá permitir a visualização e configuração de resolução de todas as câmeras com, no mínimo de 

720x480; 
j. Deverá permitir gravação com compressão H.264 main profile; 
k. Deverá ser fornecido com Mousse USB, sem o uso de adaptadores e controle remoto sem fio; 
l. Permitir a criação de mosaicos de 4,9 e 16 câmeras; 
m. Deverá possuir registro interno de eventos (log); 
n. Deverá possuir suporte para 2 discos rígidos HD de até 2 TB; 
o. Deverá possuir no mínimo HD 1TB. 
p. Deverá possuir suporte a backup por dispositivo USB; CD/DVD externo USB; Disco Rígido Externo USB ou 

pen-drive; 
q. Deverá permitir suporte a padrão de vídeo PAL, NTSC, SECAM; 
r. Deverá possuir 4 entradas de áudio e 1 saída de áudio, com suporte a compressão G.726; 
s. Deverá possuir suporte a comando de PTZ através dos protocolos Pelco-P e D, Panasonic, Samsung e Linlin; 
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t. Deverá possuir acesso via web browser Internet explorer 7 ou superior; 
u. Deverá possuir suporte a IPv4, PPPoE, DHCP e TCP/UDP; 
v. Deverá possuir 2 entradas USB 2.0; 
w. Deverá possuir 2 saídas para monitor sendo uma tipo VGA e outra tipo BNC; com imagens simultâneas; 
x. Deverá possuir suporte à resolução de imagem VGA em 800x600, 1024x768; 1280x1024 e 1440x900; 
y. Deverá possuir suporte à gravação manual, agendada, por detecção de movimento e alarme; 
z. Deverá possuir 8 entradas de alarme podendo ser configurada em NA ou NF; 
aa. Deverá possuir 4 saídas de rele; 
bb. Deverá possuir saída RJ/45 10/100Mbps; 
cc. Deverá possuir suporte a cliente DDNS integrado tipo NO-IP, DynDNS e outros; 
dd. Deverá possuir software de gerenciamento de imagens; 
ee. Deverá possuir suporte a visualização por dispositivos moveis tipo Smartphone e Tablets com Sistema 

Operacional IOS e Android; 
ff. Deverá ser do mesmo fabricantes das câmeras; 
gg. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4a.2. Sistema de alarme com monitoramento 
 
4a.2.1 Sensor infravermelho  
 
a. Deverá ser do tipo duplo elemento infravermelho. 
b. Devera possuir proteção contra violação; 
c. Deverá possuir LED ligado/desligado selecionável; 
d. Deverá possuir Saída de alarme NF/NA selecionável; 
e. Deverá possuir campo de detecção pelo menos 12*12m; 
f. Deverá possuir Angulo de detecção pelo menos 110°; 
g. Deverá possuir imunidade PET ≤ 35kg 
h. Deverá ser Microprocessado; 
i. Para maior compatibilidade deverá ser do mesmo fabricante da central de alarme ofertada; 
j. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4a.2.2 Central de alarme  
 
a. Deverá ser do tipo monitorada. 
b. Devera possuir Modulo quadriband(850,900,1800 e 1900 MHz) integrado; 
c. Deverá possuir Ethernet integrado; 
d. Deverá possuir pelo menos 18 zonas; 
e. Deverá suportar pelo menos 2 Chips de celular (SIM); 
f. Deverá possuir GPRS classe 10 
g. Deverá possuir 3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Ademco Express, Contact ID 

e Contact ID programável. 
h. Deverá possuir detecção de curto, corte da sirene e corte da linha telefônica. 
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i. Deverá possuir pelo menos 2 saídas PGM programáveis; 
j. Para maior compatibilidade deverá ser do mesmo fabricante dos sensores de detecção ofertados; 
k. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 
 

4a.2.3 Monitoramento e fiscalização básico 
 
O monitoramento deverá ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma interrupta, e deverá ser 
disponibilizado em caráter exclusivo,  um fiscal de monitoramento e uma moto, 12 horas, no horário noturno, 
para fazer o atendimento e fiscalização nos locais monitorados, nos demais horários, a licitante deverá possuir 
em caráter não exclusivo, efetivo para atendimento aos locais monitorados, sempre que houver acionamentos 
das centrais de alarme. No ato da contratação, deverá ser apresentado a carteira de habilitação do fiscal de 
monitoramento.  
 
4b Sistema de videomonitoramento e alarme aditivo 
Os subitens do Sistema de videomonitoramento e alarme aditivo poderão ser contratados individualmente 
como aditivo para o item 4a. 
 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR  
 
a. Deverá ser do tipo bullet; 
b. Devera possuir CCD de ¼ tipo Super HAD; 
c. Deverá possuir sensor de captura de imagem com no mínimo de 510x492 pixels efetivos; 
d. Deverá possuir sincronismo interno; 
e. Deverá possuir resolução mínima de 480 linhas horizontais; 
f. Deverá possuir permitir função Day&Night; 
g. Deverá possuir lente de 3.6mm; 
h. Deverá possuir Iluminação Infravermelha com alcance mínimo de 15 metros; 
i. Deverá possuir sensibilidade mínima de 0,1lux e 0 lux com IR ativo; 
j. Deverá possuir sensor  
k. Deverá possuir 12 diodos emissores de luz a 850nm; 
l. Deverá suportar obturador eletrônico de 1/60s a 1/10.000s 
m. Deverá possuir Controle Automático de Ganho; 
n. Devera possuir balanço de branco automático; 
o. Deverá possuir saída de vídeo composto por conector BNC; 
p. Deverá possuir grau de proteção IP66; 
q. Deverá possuir alimentação 12V DC; 
r. Para maior compatibilidade deverá ser do mesmo fabricante do DVR; 
s. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR  
 
a. Deverá ser em plataforma Linux embarcada; 
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b. Deverá permitir operação independente (stand alone), ou seja, o DVR dever operar de forma autônoma e 
autossuficiente, unicamente com os recursos de hardware e software internos contidos em seu gabinete, 
com desempenho pleno e integral de suas funções. Exclui-se deste conceito os DVR´s montados com base 
em PC, que utilizem sistemas operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente 
desenvolvidos em fabrica para o fim único e especifico de atuar como DVR monobloco. 

c. Deverá apresentar funcionamento estável, com imunidade a travamentos ou bloqueios de qualquer 
espécie, seja na operação normal ou mesmo quando submetido a falhas de comunicação, energia, surtos 
de energia da rede, variações de temperatura e umidade própria da região, devendo recuperar a operação 
automaticamente, nas configurações anteriormente programadas, após cessada a causa da paralisação; 

d. DVR deverá possuir tela de status, a qual deve informar no mínimo: configuração de cada câmera, sistema 
de vídeo, todas as unidades de gravação instaladas no equipamento, além das configurações de rede de 
todas as interfaces de rede como: endereço IP e máscara de rede;  

e. Deverá ser do tipo pentaplex: visualiza, grava, reproduz, visualiza remotamente e faz backup 
simultaneamente; 

f. O equipamento deverá ser capaz de visualizar e reproduzir as 16 câmeras em 480 FPS; 
g. Deverá possuir 16 entradas de vídeo composto por conector BNC, 1.0Vp-p, 75Ohms; 
h. Deverá permitir a gravação e configuração de resolução de todas as câmeras com, no mínimo 352x240; 
i. Deverá permitir a visualização e configuração de resolução de todas as câmeras com, no mínimo de 

720x480; 
j. Deverá permitir gravação com compressão H.264 main profile; 
k. Deverá ser fornecido com Mousse USB, sem o uso de adaptadores e controle remoto sem fio; 
l. Permitir a criação de mosaicos de 4,9 e 16 câmeras; 
m. Deverá possuir registro interno de eventos (log); 
n. Deverá possuir suporte para 2 discos rígidos HD de até 2 TB; 
o. Deverá possuir no mínimo HD 1TB. 
p. Deverá possuir suporte a backup por dispositivo USB; CD/DVD externo USB; Disco Rígido Externo USB ou 

pen-drive; 
q. Deverá permitir suporte a padrão de vídeo PAL, NTSC, SECAM; 
r. Deverá possuir 4 entradas de áudio e 1 saída de áudio, com suporte a compressão G.726; 
s. Deverá possuir suporte a comando de PTZ através dos protocolos Pelco-P e D, Panasonic, Samsung e Linlin; 
t. Deverá possuir acesso via web browser Internet explorer 7 ou superior; 
u. Deverá possuir suporte a IPv4, PPPoE, DHCP e TCP/UDP; 
v. Deverá possuir 2 entradas USB 2.0; 
w. Deverá possuir 2 saídas para monitor sendo uma tipo VGA e outra tipo BNC; com imagens simultâneas; 
x. Deverá possuir suporte à resolução de imagem VGA em 800x600, 1024x768; 1280x1024 e 1440x900; 
y. Deverá possuir suporte à gravação manual, agendada, por detecção de movimento e alarme; 
z. Deverá possuir 8 entradas de alarme podendo ser configurada em NA ou NF; 
aa. Deverá possuir 4 saídas de rele; 
bb. Deverá possuir saída RJ/45 10/100Mbps; 
cc. Deverá possuir suporte a cliente DDNS integrado tipo NO-IP, DynDNS e outros; 
dd. Deverá possuir software de gerenciamento de imagens; 
ee. Deverá possuir suporte a visualização por dispositivos moveis tipo Smartphone e Tablets com Sistema 

Operacional IOS e Android; 
ff. Deverá ser do mesmo fabricantes das câmeras; 
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gg. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 
para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4b.2. Sistema de alarme com monitoramento 
 
4b.2.1 Sensor infravermelho  
 
a. Deverá ser do tipo duplo elemento infravermelho. 
b. Devera possuir proteção contra violação; 
c. Deverá possuir LED ligado/desligado selecionável; 
d. Deverá possuir Saída de alarme NF/NA selecionável; 
e. Deverá possuir campo de detecção pelo menos 12*12m; 
f. Deverá possuir Angulo de detecção pelo menos 110°; 
g. Deverá possuir imunidade PET ≤ 35kg 
h. Deverá ser Microprocessado; 
i. Para maior compatibilidade deverá ser do mesmo fabricante da central de alarme ofertada; 
j. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4b.2.2 Central de alarme  
 
a. Deverá ser do tipo monitorada. 
b. Devera possuir Modulo quadriband(850,900,1800 e 1900 MHz) integrado; 
c. Deverá possuir Ethernet integrado; 
d. Deverá possuir pelo menos 18 zonas; 
e. Deverá suportar pelo menos 2 Chips de celular (SIM); 
f. Deverá possuir GPRS classe 10 
g. Deverá possuir 3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Ademco Express, Contact ID 

e Contact ID programável. 
h. Deverá possuir detecção de curto, corte da sirene e corte da linha telefônica. 
i. Deverá possuir pelo menos 2 saídas PGM programáveis; 
j. Para maior compatibilidade deverá ser do mesmo fabricante dos sensores de detecção ofertados; 
k. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4b.2.3 Monitoramento e fiscalização aditivo 
 
O monitoramento deverá ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma interrupta, e deverá ser 
disponibilizado em caráter exclusivo,  um fiscal de monitoramento e uma moto, 12 horas, no horário diurno ou 
noturno, para fazer o atendimento e fiscalização nos locais monitorados, nos demais horários, a licitante deverá 
possuir em caráter não exclusivo, efetivo para atendimento aos locais monitorados, sempre que houver 
acionamentos das centrais de alarme. No ato da contratação, deverá ser apresentado a carteira de habilitação 
do fiscal de monitoramento.  
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4.3. sistema de controle de acesso 
 
Controle de Acesso  
Todos os equipamentos e acessórios ofertados deverão ser do mesmo fabricante por questões de 
compatibilidade e suporte. 
 
Especificações de equipamentos para Controle de Acesso: 
 
4.3.1 Controladora de controle de Acesso 
 
A controladora de leitoras de cartão de proximidade deverão possuir as seguintes características:  
 
 Deve suportar endereçamento IP via DHCP ou IP estático, sendo que este deve vir acompanhado de 

software para acesso e instalação via endereço MAC; 
 Deve suportar no mínimo as seguintes linguagens de configuração e operação: Inglês, francês, Espanhol e 

Português; 
 Deves suportar no mínimo 60.000 (sessenta mil) registros de credenciais para funcionamento em modo 

offline; 
 Deve suportar armazenamento de registros de no mínimo 99.000 (noventa e nove mil) eventos; 
 Deve suportar montagem em parede ou fixação em superfícies diversas; 
 Deve possuir sistema de alarme contra abertura de tampa externa;  
 Deve possuir entrada de contato seco para instalação de alarmes externos, como sensor de porta, sensor 

de presença ou fumaça; 
 Deve possuir arquitetura aberta (API) para desenvolvimento e integração com outros softwares; 
 Deve suportar a instalação de no mínimo 02 leitoras com o padrão Wiegand, se necessário com interface 

adicional, sem a necessidade de alimentação elétrica adicional; 
 Deve possuir processador interno de no mínimo 32 bits com frequência de processamento mínima de 

100Mhz; 
 Deve possuir memória flash interna de no mínima de 1GMB e 64MB de RAM; 
 Deve possuir pelo menos 02 LED´s indicativos de funcionamento, 01 com indicação de alimentação e 

atividade de rede e 01 informando atividade de entrada e saida da conexão de leitura; 
 Deve suportar alimentação de 12 a 16 volts DC e PoE (Power over Ethernet) segundo o padrão IEEE 802.3af; 
 Deve possuir supervisão de falha de bateria e falha de energia alternada; 
 Deve fornecer alimentação para periféricos como leitoras de cartão sem contato, fechadura elétrica, 

sensores de fumaça ou de presença, com fornecimento de no mínimo 700mA de alimentação; 
 Deve suportar comunicação bidirecional, instalado somente com 4 fios de todos os periféricos, incluindo 

leitor, fechadura, sensor de porta e botão de abertura; 
 Deve possuir módulos ou acessórios necessários para conexão de leitores com padrão wiegand e 

dispositivos de porta de mercado, como fechaduras, sensores, etc.; 
 Deve possuir porta ethernet 10/100 Mbps, conexão padrão Wiegand, incluindo alimentação para leitor, e 

suporte a comunicação “clock and data”, para conexão com equipamentos que operem neste padrão; 
 Deve suportar temperatura de operação no mínimo 0 a 50ºC;  
 Deve suportar operação com umidade de 5 a 95%, não condensada, no mínimo;  
 Deve possuir a caixa de proteção construída em policarbonato, de acordo com o padrão UL94; 
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 Deve possuir no mínimo as seguintes certificações: UL294/cUL (US), FCC Certification (US), ICES-003 Class A 
e CSA 205 (Canada), CE Mark EN 301 489-3 EN 55022 EN 50130-4 (EU). KCC (Korea) e C-tick (Australia, New 
Zealand); 

 Deve ser fornecido com todos os manuais e acessórios de instalação e fonte de alimentação segundo o 
padrão IEEE802.3af; 

 Deve possuir garantia de no mínimo 18 meses contra defeitos de fabricação; 
 Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I  
 
As leitoras de cartão de proximidade deverão possuir as seguintes características:  
 
 Deve possuir capacidade para leitura dos cartões de proximidade (sem contato);  
 Deve suportar frequências de operação de 13,56MHz e 125Khz simultaneamente; 
 Deve possuir capacidade de leitura para distâncias de no mínimo 7,5 cm entre o cartão e a leitora;  
 Deve suportar alimentação elétrica de 5 a 16VDC, sendo permitidas a correntes médias máximas de pico de 

55/116m;  
 Deve possuir criptografia com uso de algoritmo seguro para transmissão de RF entre a leitora e o cartão;  
 Deve possuir autenticação com chaves de no mínimo 64 bits para comunicação entre o cartão e a leitora;  
 Deve possuir compatibilidade com a tecnologia de cartões de acordo com as normas ISO 15693, ISO 14443A 

e ISO 14443B;  
 Deve possuir chave criptografica exclusiva de forma a garantir que a leitora só poderá ler cartões tiverem a 

mesma chave; 
 Deve suportar simultaneamente, sem a necessidade de qualquer de troca ou modificação de hardware, no 

mínimo a leitura das seguintes tecnologias: Mifare, Indala, Desfire, Prox, NFC (Near Field Communication) e 
iClass; 

 Deve suportar upgrade de firmware em campo através de cartão de configuração on site, sem a 
necessidade de remover a leitora para laboratório; 

 Deve suportar instalação em áreas interna e/ou externa abrigada, além de possuir o padrão de proteção no 
mínimo de IP55;  

 Deve possuir encapsulamento em policarbonato resistente, de acordo com o padrão UL94;  
 Deve possuir opção de instalação de cabo ou terminal de conectores; 
 Deve suportar instalação segundo os padrões Wiegand e Clock-and-Data com no mínimo 150 mts de cabo 

de 22AWG; 
 Deve suportar temperatura de operação de no mínimo -30 a 65ºC;  
 Deve suportar operação com umidade de 5 a 95%, não condensada, no mínimo;  
 Deve possuir opções nas cores cinza e preto por questões estéticas; 
 Deve possuir no mínimo as seguintes certificações: UL294/cUL (US), FCC Certification (US), IC (Canada), CE 

(EU), C-tick (Australia, New Zealand), SRRC (China), MIC (Korea), NCC (Taiwan), iDA (Singapore) e RoHS 
 Deve possuir garantia “lifetime” contra defeitos de fabricação; 
 Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 
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4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II  
 
As leitoras de cartão de proximidade com leitor biométrico e teclado, deverão possuir as seguintes 
características:  
 
 Deve possuir capacidade para leitura e gravação de cartões de proximidade (sem contato);  
 Deve suportar frequência de operação de 13,56MHz; 
 Deve possuir capacidade de leitura para distâncias de no mínimo 10,1 cm entre o cartão e a leitora;  
 Deve suportar alimentação elétrica de 9 a 12VDC, sendo permitidas a correntes médias máximas de pico de 

245/299mA; 
 Deve possuir teclado alfanumérico para autenticação de segurança e digitação de código; 
 Deve possuir display de LCD com resolução mínima de 120 x 32 e possuir as seguintes linguagens de 

operação e configuração: inglês, francês, alemão, espanhol, português e chinês; 
 Deve possuir sensor para leitura biométrico do tipo ótico, com no mínimo 500 dpi, 256 bits em escala de 

cinza e possuir sensor para leitura de no mínimo 18 x 22 mm de área; 
 Deve possuir criptografia com uso de algoritmo seguro para transmissão de RF entre a leitora e o cartão;  
 Deve possuir autenticação com chaves de no mínimo 64 bits para comunicação entreo cartão e a leitora;  
 Deve possuir compatibilidade com a tecnologia de cartões de acordo com as normas ISO 15693 e ISO 

14443B;  
 Deve possuir chave criptográfica exclusiva de forma a garantir que a leitora só poderá ler cartões tiverem a 

mesma chave;  
 Deve suportar a leitura de cartão com o tempo menor que 0,5 segundos; 
 Deve suportar gravação biométrica direto em cartão com área para aplicação; 
 Deve suportar captura de leitura biométrica menor que 2 segundos e verificação de captura de leitura 

biométrica menor que 1 segundo; 
 Deve suportar a Taxa de Falsa Rejeição (FRR) a Taxa de Falsa Aceitação (FAR) menores que 0,01% 
 Deve suportar upgrade de firmware em campo através de cartão on site, sem a necessidade de remover a 

leitora para laboratório; 
 Deve possuir encapsulamento em policarbonato resistente, de acordo com o padrão UL94;  
 Deve possuir opção de instalação de cabo ou terminal de conectores; 
 Deve suportar instalação segundo os padrões Wiegand com no mínimo 150 mts de cabo de 22AWG; 
 Deve suportar instalação segundo os padrões de comunicação via RS-232a com no mínimo 15 mts de cabo 

de 22AWG; 
 Deve suportar temperatura de operação de no mínimo 0 a 45ºC;  
 Deve suportar operação com umidade de 5 a 95%, não condensada, no mínimo;  
 Deve possuir no mínimo as seguintes certificações: UL294/cUL (US), FCC Certification (US), IC (Canada), CE 

(EU), C-tick (Australia, New Zealand), SRRC (China), MIC (Korea), NCC (Taiwan), MIC (Japan), iDA (Singapore) 
e RoHS; 

 Deve possuir garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação; 
 Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III  
 
As leitoras de cartão de proximidade deverão possuir as seguintes características:  
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 Deve possuir capacidade para leitura dos cartões de proximidade (sem contato);  
 Deve suportar frequência de operação de 13,56MHz; 
 Deve possuir capacidade de leitura para distâncias de no mínimo 40 cm entre o cartão e a leitora;  
 Deve suportar alimentação elétrica de 12 e 24VDC, com consumo máximo de 1300mA quando alimentado 

em 12VDC e 700mA em 24VDC;  
 Deve possuir criptografia com uso de algoritmo seguro para transmissão de RF entre a leitora e o cartão;  
 Deve possuir autenticação com chaves de no mínimo 64 bits para comunicação entreo cartão e a leitora;  
 Deve possuir compatibilidade com a tecnologia de cartões de acordo com as normas ISO 15693, ISO 14443A 

e ISO 14443B;  
 Deve possuir chave criptografica exclusiva de forma a garantir que a leitora só poderá ler cartões tiverem a 

mesma chave;  
 Deve suportar upgrade de firmware em campo através de cartão on site, sem a necessidade de remover a 

leitora para laboratório; 
 Deve suportar instalação em áreas interna e/ou externa abrigada, além de possuir o padrão de proteção no 

mínimo de IP55;  
 Deve possuir encapsulamento em policarbonato resistente, de acordo com o padrão UL94;  
 Deve possuir opção de instalação de cabo ou terminal de conectores; 
 Deve suportar instalação segundo os padrões Wiegand e Clock-and-Data com no mínimo 150 mts de cabo 

de 18AWG; 
 Deve suportar temperatura de operação de no mínimo -30 a 65ºC;  
 Deve suportar operação com umidade de 5 a 95%, não condensada, no mínimo;  
 Deve possuir fonte de alimentação com entrada 110/220VCA e saida 12 ou 24VDC com suporte mínimo a 

3A.  
 Deve possuir no mínimo as seguintes certificações: UL294/cUL (US), FCC Certification (US), IC (Canada), CE 

(EU), C-tick (Australia, New Zealand), SRRC (China), MIC (Korea), NCC (Taiwan), MIC (Japan), iDA (Singapore) 
e RoHS; 

 Deve possuir garantia “lifetime” contra defeitos de fabricação; 
 Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV  
 
 Deve possuir capacidade para leitura dos cartões de proximidade (sem contato);  
 Deve suportar frequência de leitura de operação de no mínimo 865 a 956MHz;  
 Deve suportar os seguintes protocolos para leitura de cartões e TAG´s segundo os seguintes padrões: EPC 

Class 1 (Gen 2), EPC Class 2, 3, e 4; 
 Deve possuir capacidade de leitura para distâncias de no mínimo 4 m entre o cartão (TAG) e a leitora;  
  Deve suportar alimentação elétrica de 12 e 24VDC, com consumo máximo de 400mA quando alimentado 

em 12VDC e 400mA em 24VDC;  
 Deve suportar instalação em áreas interna e/ou externa abrigada, além de possuir o padrão de proteção no 

mínimo de IP65;  
  Deve possuir encapsulamento em policarbonato resistente, de acordo com o padrão UL294;  
 Deve possuir no mínimo 03 saidas com chaveamento NA/NF para ativação de sistemas; 
 Deve possuir capacidade de flexibilização de configuração via web através de porta ethernet; 
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 Deve suportar instalação segundo os padrões Wiegand, segundo padrão da SIA (security Industry 
Association) e Clock-and-Data com no mínimo 150 mts de cabo de 18AWG; 

 Deve suportar temperatura de operação de no mínimo -35 a 65ºC;  
 Deve suportar operação com umidade de 5 a 90%, não condensada, no mínimo;  
 Deve possuir no mínimo as seguintes certificações: UL294/cUL (US), FCC Certification (US) e RoHS; 
 Deve possuir garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação; 
 Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração emitida pelo fabricante, especifica 

para este certame, comprovando que a licitante está apta a fornecer, instalar e configurar o equipamento 
ofertado. 

 
4.3.6 Cartão sem Contato - Tipo I  
 
Os cartões de proximidade deverão possuir as seguintes características:  
 
 Deve suportar a frequência de operação de 13,56Mhz; 
 Deve possuir segurança de transmissão de RF entre a leitora e o cartão deve ser criptografado através de 

algoritmo seguro, suportando também criptografia padrão DES ou 3DES; 
 Deve suportar area de aplicação protegidas por código de 64bits de leitura/gravação; 
 Deve possuir chave criptografica exclusiva de forma a garantir que os cartões só poderão ser lidos por 

leitoras que tiverem a mesma chave; 
 Deve suportar a comunicação entre o cartão e a leitora de no máximo 100ms; 
 Deve possuir design passivo, funcionar sem a necessidade de bateria e suportar no mínimo 100.000 leituras 

e gravação; 
 Deve suportar tarja magnética na sua superfície; 
 Deve possuir numeração externa do cartão, que poderá ser gravado com jato de tinta ou laser e suporte a 

gravação de numeração interna diferente da externa por questões de segurança; 
 Deve possuir garantia vitalícia comprovada no site do fabricante; 
 Deve possuir memória de no minimo 2k com área configurável pelo usuário para instalação de aplicações 

internas no cartão; 
 Deve suportar no mínimo os padrões ISO/IEC 15693 e 14443B; 
 Deve suportar velocidade de leitura segundo o padrão ISO 14443B2 de no mínimo 200Kbps e segundo o 

padrão 15693 de no mínimo 24Kbps; 
 Deve possuir EEPROM suportando leitura e gravação com memória multiaplicação com no mínimo 2 áreas 

para aplicações externas; 
 Deve suportar retenção de dados de no mínimo 10 anos; 
 Deve suportar a distância de leitura quando apresentada à leitora de no mínimo 7,5cm; 
 Deve possuir no máximo 0,09 cm de largura, ser construido em PVC laminado flexível; 
 Deve suportar a temperatura operacional na faixa mínima de -10° a 65° C; 
 Deve suportar umidade operacional na faixa mínima de 5  a 95% não condensado. 
 
4.3.7 Cartão sem Contato - Tipo II  
 
Os cartões de proximidade deverão possuir as seguintes características:  
 
 Deve suportar a frequência de operação de 13,56Mhz; 
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 Deve possuir segurança de transmissão de RF entre a leitora e o cartão deve ser criptografado através de 
algoritmo seguro, suportando também criptografia padrão DES ou 3DES; 

 Deve suportar area de aplicação protegidas por código de 64bits de leitura/gravação; 
 Deve possuir chave criptográfica exclusiva de forma a garantir que os cartões só poderão ser lidos por 

leitoras que tiverem a mesma chave; 
 Deve suportar a comunicação entre o cartão e a leitora de no máximo 100ms; 
 Deve possuir design passivo e funcionar sem a necessidade de bateria e suportar no mínimo 100.000 

leituras e gravação; 
 Deve suportar tarja magnética na sua superfície; 
 Deve possuir numeração externa do cartão, que poderá ser gravado com jato de tinta ou laser; 
 Deve possuir garantia vitalícia comprovada no site do fabricante, onde não serão aceitas declarações; 
 Deve possuir memória de no mínimo 16k com outra área configurável do mesmo tamanho pelo usuário 

para instalação de aplicações internas no cartão; 
 Deve suportar no mínimo os padrões ISO/IEC 15693 e 14443B; 
 Deve suportar velocidade de leitura segundo o padrão ISO 14443B2 de no mínimo 200Kbps e segundo o 

padrão 15693 de no mínimo 24Kbps; 
 Deve possuir EEPROM suportando leitura e gravação com memória multiaplicação com no mínimo 16 áreas 

para aplicações externas; 
 Deve suportar retenção de dados de no mínimo 10 anos; 
 Deve suportar a distância de leitura quando apresentada à leitora de no mínimo 7,5cm; 
 Deve possuir no máximo 0,09 cm de largura, ser construido em PVC laminado flexível; 
 Deve suportar a temperatura operacional na faixa mínima de -10° a 65° C; 
 Deve suportar umidade operacional na faixa mínima de 5  a 95% não condensado. 
 
4.3.8 Cartão sem Contato - Tipo III  
 
Os cartões de proximidade deverão possuir as seguintes características:  
 
 Deve suportar a frequência de operação de 13,56Mhz; 
 Deve possuir segurança de transmissão de RF entre a leitora e o cartão deve ser criptografado através de 

algoritmo seguro, suportando também criptografia padrão DES ou 3DES; 
 Deve suportar área de aplicação protegidas por código de 64bits de leitura/gravação; 
 Deve possuir chave criptográfica exclusiva de forma a garantir que os cartões só poderão ser lidos por 

leitoras que tiverem a mesma chave; 
 Deve suportar a comunicação entre o cartão e a leitora de no máximo 100ms; 
 Deve possuir design passivo, funcionar sem a necessidade de bateria e suportar no mínimo 100.000 leituras 

e gravação; 
 Deve possuir numeração externa do cartão, que poderá ser gravado com jato de tinta ou laser; 
 Deve possuir garantia vitalícia comprovada no site do fabricante; 
 Deve possuir memória de no mínimo 2k com área configurável pelo usuário para instalação de aplicações 

internas no cartão; 
 Deve suportar no mínimo os padrões ISO/IEC 15693; 
 Deve possuir EEPROM suportando leitura e gravação com memória multiaplicação com no mínimo 2 áreas 

para aplicações externas; 
 Deve suportar retenção de dados de no mínimo 10 anos; 
 Deve suportar a distância de leitura quando apresentada à leitora de no mínimo 6,3cm; 
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 Deve possuir no máximo 0,18cm de largura, ser construído em PVC; 
 Deve suportar área para adaptação por colagem de cartão padrão CR-79 impresso ou limpo; 
 Deve suportar a temperatura operacional na faixa mínima de -40° a 70° C; 
 Deve suportar umidade operacional na faixa mínima de 5  a 95% não condensado. 
 
4.3.9 Fechadura Magnética  
 
A fechadura magnética para portas deverão possuir as seguintes características: 
 
 Deve possuir acessórios para fixação em portas de madeiras e de vidro e vir acompanhada de todos os 

acessórios, como placas de fixação, parafusos e todos necessários para fixação e adequação às instalações; 
 Deve suportar no mínimo 125Kg de carga quando instalada; 
 Deve consumir no máximo 300mA quando alimentada em 12VCD e 150mA quando alimentada em 24VDC; 
 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 
 
O Botão de Acionamento interno (botoeira - push botton) para abertura de porta (saída), via equipamentos de 
controle acesso para abertura de portas deverão possuir as seguintes características: 
 
 Deve vir fixado em espelho para instalação em caixa interna ou externa 4 x 2”; 
 Deve funcionar em modo passivo, sendo que deverá ter alternativa de funcionamento em sistema NF e NA 

(Normalmente Aberto e Normal Fechado) 
 Deve vir acompanhado de todos os acessórios para fixação , como parafusos, todos necessários para 

fixação e adequação às instalações; 
 Deve possuir chave Push Botton e ser retrátil após usa utilização; 
 Acabamento da placa e do botão em material aço inoxidável; 
 
4.3.11 Botão de Emergência 
 
O Botão de Acionamento interno (botoeira - push botton) para abertura de porta (saída), via equipamentos de 
controle acesso para abertura de portas deverão possuir as seguintes características: 
 
 Deve vir fixado em espelho para instalação em caixa interna ou externa 4 x 2”; 
 Deve funcionar em modo passivo, sendo que deverá ter alternativa de funcionamento em sistema NF e NA 

(Normalmente Aberto e Normal Fechado) 
 Deve vir acompanhado de todos os acessórios para fixação , como parafusos, todos necessários para 

fixação e adequação às instalações; 
 Deve possuir chave Push Botton e ser retrátil após usa utilização; 
 Acabamento da placa e do botão em material aço inoxidável; 
 
4.3.12 Serviço de instalação de sistema de controle de acesso  
 
Instalação de sistema de controle de acesso, composto de controladora e demais componentes, incluindo todo o 
material necessário para a devida instalação.  
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4.3.13 Impressora Tipo I  
 
Impressora Credenciais de Identificação 
 
Método de impressão 
 Deve suportar impressão por sublimação de tinta e/ou transferência térmica em resina. 
 
Velocidade de impressão 
 Deve imprimir no tempo entre 6 e 24 segundos por cartão a depender do tipo de cartucho e de 

características de impressão. 
 
Resolução 
 Deve suportar no mínimo 300 dpi (11,8 pontos/mm) 
 
Cores 
 Aproximadamente 16.7 milhões de cores / 256 shades/pixel 
 
Memória 
 Mínimo de 32 MB (RAM) 
 
Conectividade 
 Deve possuir porta USB 2.0 para conexão e como opcional porta Ethernet com servidor de impressão 

interno; 
 Deve suportar conexão WiFi (IEEE802.11) através de módulo adicional do próprio fabricante; 
 Deve possuir comunicação segura criptografada segundo AES-256  para impressão; 
 
Informações de status da impressora 
 Deve possuir sinalizações através de LED ou display do status da impressora; 
 
Opções de cartucho de impressão 
 Deve suportar cartucho de impressão colorido com painel de sobreposição e resina preta, (YMCKO), com 

capacidade de pelo menos 250 impressões por cartucho; 
 Deve suportar cartucho de impressão colorido de meio painel, com painel de sobreposição e resina preta, 

(YMCKO), com capacidade de pelo menos 350 impressões por cartucho. 
 Deve suportar impressão com resina preta com capacidade de pelo menos 1.000 impressões por cartucho; 
 Deve suportar impressão com resinas na cor verde, azul, vermelha, branca, prata e dourada com 

capacidade de pelo menos 1.000 impressões por cartucho. 
 Deve suportar a tecnologia de regravação sem a necessidade de cartucho ou fita. 
 
Quantidade de impressões 
 Deve suportar no mínimo 500 impressões coloridas com o mesmo cartucho com dois painéis de resina 

preta e painel de sobreposição; 
 Deve suportar no mínimo 1.200 impressões com o mesmo cartucho utilizando painel de sobreposição e 

resina preta; 
 Deve suportar no mínimo 2.800 impressões com o mesmo cartucho utilizando resina preta; 
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 Deve suportar no mínimo 2.000 impressões com o mesmo cartucho utilizando resina verde, azul, vermelha, 
branca, prata e dourada; 

 Deve possuir capacidade de regravação em cartões sem a utilização de cartucho ou fita; 
 
Funcionalidades obrigatórias inclusas 
 Deve suportar impressão de textos alfanuméricos, logotipos, fotografias, assinaturas digitalizadas e códigos 

de barra; 
 Deve suportar a tecnologia de regravação sem o uso de fita ou cartucho; 
 Deve possuir rolo de limpeza de cartões integrado ao cartucho de fita; 
 Deve suportar a retirada da cabeça de impressão sem necessidade de ferramentas especiais; 
 
Capacidade de bandejas de entrada: 
 Deve possuir suporte para entrada de no mínimo 100 cartões; 
 
Capacidade de bandejas de saída: 
 Deve possuir suporte para saída de no mínimo 30 cartões; 
 
Padrões de tamanho de cartões compatíveis: 
 Deve suportar impressão em cartões tipo CR-80 (85.3mm[C] x 53.7mm[L])borda a borda 
 Deve suportar impressão em cartões tipo CR-79 (83.8.mm[C] x 51.8mm[L]) 
 
Área de impressão: 
 Deve suportar área de impressão para os cartões tipo CR-80 borda-a-borda (3.36”L x 2.11”W / 85.3mmL x 

53.5mmW) 
 Deve suportar área de impressão para os cartões tipo CR-79 (83.8.mm[C] x 51.8mm[L]) 
 
Espessura de cartões compatíveis: 
 Deve suportar impressão em Aproximadamente 0.229 mm – 1.016 mm 
 
Tipos de cartões compatíveis: 
 Deve suportar impressão em cartões em PVC ou poliéster com acabamento em PVC polido; 
 Deve suportar impressão em cartões de memória óptica com acabamento em PVC; regraváveis. 
 
Opções de codificação 
 Deve suportar codificação por tarja Magnética ISO (Magnetic Stripe Encoding), tripla coercividade, Smart 

Card; 
 Deve suportar codificação e leitura de cartões com tecnologia sem contato da seguintes tecnologias: de 

leitura/gravação de 13,56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693 e outras tecnologias sem 
contato); o codificador de cartões inteligentes com contato lê e grava informações em todos os cartões 
inteligentes com microprocessador e memória ISO7816 1/2/3/4 (T = 0, T = 1), bem como em cartões 
síncronos; codificação em tarja magnética ISO, coercividade baixa e alta dupla, faixas 1, 2 e 3, além de 
possuir capacidade de leitura de cartões de 125Khz; 

 
Dados operacionais 
 Deve possuir suporte aos sistema seguintes operacionais: Windows XP, Vista (32 bit & 64 bit), Windows/ 

Server 2003 e 2008, Windows 7 ou superior, MAC OS X 10.5/10.6 e Linux; 
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 Deve suportar temperatura operacional entre 18° a 27° C  (64,4° a 80,6° F); 
 Deve suportar umidade de operação entre 20 a 80% sem condensação; 
 Deve suportar tensão de alimentação entre 100 e 240VCA (3,3A) automático, com frequência de 

alimentação entre 50 HZ/60 HZ. 
 
Compatibilidade com normas segurança:  
 Deve possuir compatibilidade com a seguintes normas de segurança: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1) e CE; 

EMC: FCC Classe A, CRC c1374, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KCC. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 A impressora deve ser entregue com todos os cabos, adaptadores, cd com drivers, manuais e softwares 

necessários à sua correta instalação e configuração. 
 
4.3.14 Software de Controle de Acesso 
 
Software de gerenciamento de controle de acesso 
 
O software de gerenciamento de controle de acesso deve possuir as seguintes características: 
 
Interface de Usuário 
 Deve suportar interface baseada em WEB, com instalação em servidor e/ou em nuvem; 
 Deve suportar instalação do cliente em smartphones (clientes móveis) e fixos com suporte a validação; 
 Deve possuir assistentes de configuração para tarefas comuns de modo interativo; 
 Deve possuir lixeira que permite a recuperação de registros excluídos; 
 Deve possuir suporte para pesquisa global que fornece com um único clique acesso a qualquer titular do 

cartão ou o dispositivo no sistema; 
 Deve possuir múltiplas linguagens, com no mínimo inglês e portugues; 
 Deve possuir suporte para tradutor de linguagens; 
 Deve suportar instalação de no mínimo 2 monitores, incluindo suporte a touch screen; 
 
Segurança 
 Deve suportar gestão e segurança baseada em função do usuário; 
 Deve suportar segurança de autenticação baseada nos recursos do aplicativo; 
 Deve possuir suporte a banco de dados particionados; 
 Deve possuir comunicação criptografada entre o servidor de dispositivo e dispositivos, bem como entre os 

clientes e os vários servidores de aplicações, com no mínimo 128 bits de criptografia SSL e X509 certificados 
de cliente; 

 Deve possuir suporte a HTTPS; 
 Deve possuir apoio a single Sign On; 
 Deve possuir autenticação de plug-ins para o diretório ativo e outros provedores de autenticações; 
 Deve possuir logs de atividade do usuário e trilhas de auditoria. 
 
Monitoramento do Sistema 
 Deve possuir visualizador de eventos configuráveis pelo usuário; 
 Deve suportar configuração de área de trabalho definidos pelo usuário; 
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 Deve possuir capacidade de configuração de área de trabalho personalizados usando matriz, visualização de 
vídeo, exibição de lista, visualização do mapa; 

 Deve possuir células estáticas, driver de eventos baseados em carrossel e monitoramento; 
 Deve suportar a instalação de mapas gráficos interativos com suporte no mínimo para os softwares 

Microsoft Bing Maps, o AutoCAD mapas, OpenStreet mapas, arquivos ESRI e outros formatos compatíveis 
com SIG;  

 Deve suportar built-in dashboards de monitoramento personalizados; 
 Deve suportar avisos sonoros personalizados;  
 Deve suportar animações personalizadas dirigidas ao evento ocorrido; 
 Deve suportar configuração de texto e imagens personalizadas. 
 
Relatórios 
 Deve possuir relatórios de configuração de banco de dados; 
 Deve possuir relatórios de históricos de eventos; 
 Deve possuir relatórios de auditoria; 
 Deve possuir relatório de designer personalizado; 
 Deve possuir relatório de tempo e presença de usuários nos ambientes; 
 Deve suportar relatórios de incidentes; 
 Deve suportar geração de relatório agendado; 
 Deve suportar salvamento de snapshot e reportagens ao vivo; 
 Deve suportar gráficos incorporados em relatórios; 
 Deve suportar o encaminhamento condicional de relatórios de contas de e-mail; 
 Deve suportar exportação no mínimo para os seguintes formatos: PDF, Excel e CSV. 
 
Monitoramento de Alarmes 
 Deve possuir gerenciamento de alarme integrado; 
 Deve suportar prioridades de alarme ilimitadas; 
 Deve possuir planos de ação de alarmes de forma automatizada; 
 Deve possuir a capacidade de gerar múltiplas fontes de alarme: controle de acesso, intrusão, vídeo, através 

de integração via API/SDK com pelo menos 03 softwares de monitoramento; 
 Deve possuir a capacidade de gerar um vídeo automaticamente indexado a este evento quando o usuário 

passar pela barreira, além de mostrar a foto do mesmo no relatório on-line; 
 Deve suportar instruções de alarme;  
 Deve suportar gravação de vídeo referente ao evento em memória SD diretamente na câmera, a partir de 

programação; 
 Deve suportar períodos de retenção configuráveis; 
 Deve suportar a gestão de casos de alarme 
 
Identificação (Crachá) 
 Suporte a criação de modelos de crachá; 
 Deve possuir designer intuitivo de crachá; 
 Deve suportar o designer e impressão de crachá frente e verso; 
 Deve suportar múltipla captura de imagem; 
 Deve suportar a personalização de campos; 
 Deve suportar a inclusão de códigos de barras de apoio; 
 Deve suportar o driver de impressão de múltiplas impressoras de cartão. 
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Controle de Acesso 
 Deve possuir integração com controladoras para 01 leitor, 02 e múltiplos leitores sem limite de quantidade; 
 Deve suportar destravamento de porta através de agendamento, manualmente ou por meio de recursos 

como atraso por  "First Person"; 
 Deve suportar acesso cronometrado e re-entrada sem a saida; 
 Deve suportar bloqueio de área de monitoramento (Bloqueio (também chamado de mapa armadilha); 
 Deve suportar no mínimo 44.000 níveis de acesso por controlador; 
 Deve suportar módulo de registro de cartão; 
 Deve suportar introdução de feriados abragendo os dias; 
 Deve suportar diversos formatos de cartão simultâneos para a consolidação local e transição sem 

problemas entre os novos e antigos cartões; 
 Deve suportar comandos do cartão através de PIN; Deve suportar grupos do titular do cartão para 

gerenciamento de acesso fácil; 
 Deve suportar vários níveis de acesso por cartão. Os níveis de acesso podem ser atribuídos ao titular do 

cartão; 
 Deve possuir características do cartão avançadas, tais como cartão de rastreamento, contagem de uso do 

cartão, modo invisível; 
 Deve suportar recurso de acompanhamento monitorado; 
 Deve suportar comandos ASCII e encaminhamento de evento; 
 Deve suportar bloqueio de sistema; 
 Deve suportar atualizações de firmware integrados. 
 
Videovigilância 
 Deve suportar configuração unificada de controle de acesso e dispositivos de vídeo; 
 Deve suportar integração de DVR/NVR; 
 Deve possuir suporte para serviços hospedados de vídeo; 
 Deve suportar presets PTZ; 
 Deve suportar áudio 2-way. 
 
Configuração do Sistema 
 Deve suportar auto-descoberta de controladores de controle de acesso e câmeras, além de outros 

dispositivos integrados; 
 Deve suportar a configuração de agragar várias câmeras por porta; 
 Deve suporte configuração tipo “arraste e solte” através de árvore de localização por meio de mapas ou 

gráficos interativos; 
 Deve suportar configuração do sistema através de dispositivos móveis. 
 
Recuperação de Desastre e Upgrades 
 Deve suportar recuperação de desastres dirigido; 
 Deve possuir backups automáticos (na implantação hospedado) e backups offsite programados; 
 Deve possuir atualizações automáticas de software; 
 Deve suportar operação em stand-by e na ocorrencia de fail-over do servidor; 
 
Suporte a comunicação e hardware 
 Deve ter suporte para câmeras IP; 
 Deve suportar controladores com comunicação com suporte a IP e RS-485; 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 035/2015 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 

 

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 – Fone: 3371-1317 
Email – cpl.pregao@paulista.pe.gov.br 

44 

 

 Deve suportar controladores PoE para portas, sem a necessidade de fonte de alimentação adicional, 
incluindo os periféricos para as portas como, fechaduras eletromecanicas, magnéticas, leitores, sensores de 
porta passivos e sensores de presença, sendo que todos os periféricos deverão ser alimentados pela 
alimentação PoE; 

 Deve suportar cartões de várias tecnologias, sendo que deve ter suporte no mínimo a: proximidade, Tarja 
Magnética, iCLASS, MIFARE e biometria; 

 Deve suportar monitoramento integrado de sistemas de ar condicionado Aquecimento, ventilação e 
(HVAC). 

 
Módulos adicionais 
 Deve suportar módulo de rastreamento de cartão; 
 Deve suportar módulo de controle de elevador; 
 Deve suportar módulo turnê para vigilante; 
 Deve suportar módulo de estacionamento; 
 Deve módulo de rastreamento de ativos (equipamentos, máquinas, etc); 
 Deve suportar integração  de software de gestão de visitantes via base de dados; 
 Deve suportar formulário de designer personalizado; 
 Deve suportar módulo de conexão com Active Directory; 
 Deve suportar módulo de importação / exportação de dados; 
 Deve suportar módulo de modelos de mensagens; 
 Deve suportar módulo para sistema trabalhando em “Multisite”. 
 
Integração 
 Deve suportar compartilhamento de aplicativos; 
 Deve suportar roteamento de mensagens; 
 Deve suportar integração com XML / JSON API via WebService; 
 Deve possuir integração com o Outlook. 
 
Áudio e animações  
 
Deve suportar que, qualquer evento no sistema pode ser atribuído um arquivo de áudio personalizado ou uma 
animação personalizada, que é direcionado quando da ocorrência do evento. 
A licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração especifica para este certame, 
emitida pelo fabricante, comprovando que a licitante possuir capacidade técnica, e que é autorizada a prestar 
serviços de garantia, suporte e assistência técnica.  
 
4.3.15 CPU para sistema de controle de acesso 
Devera possuir no mínimo, processador Core i5, 4 GB de memória RAM, 500GB de HD, teclado, mouse óptico, 
monitor de 18.5", no-break 600 VA. 
 
4.4. Sistema de triagem 
 
4.4.1 Detector Fixo de Metal (tipo Portal I) 
- Deverá possuir interface RS-232 
- Deverá possuir fonte de alimentação 100/240 VAC, Max. 40 VA, 47-63Hz 
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- Deverá suportar Umidade relativa de 0 a 95% sem condensação. 
- Deverá suportar temperatura de operação de -20°C a +70°C 
- Deverá possuir velocidade de detecção de no mínimo 15m/s 
- Deverá possuir certificação e conformidade para:  
Inofensivo para usuários de marca-passos, desfibriladores ou outros sistemas de suporte de vida, grávidas e 
mídia de armazenamento magnético (disquetes, fitas de áudio, fitas de vídeo e similares). Atende as normas de 
Segurança Internacional atuais para pórticos detectores de metais. 
Atende regulamentos e normas internacionais sobre segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética 
(CEM). 
- Deverá possuir alarmes:  
Sinalização visível: 
Barra de exibição multizona para localização "á altura do indivíduo". 
Sinalização verde e vermelha proporcional à massa do objeto detectado. 
 
4.4.2 Serviço de instalação de sistema de triagem  
 
Instalação de sistema de triagem, composto de detector fixo de metal e demais componentes, incluindo todo o 
material necessário para a devida instalação.  
 
4.5. Sistema de comunicação 
 
4.5.1 Rádio comunicador digital freqüência entre 800/900 Mhz 
- Os equipamentos deverão ter como característica principal, permitir chamada em grupo ( permite que um 
usuário fale simultaneamente com vários rádios de seu grupo), Conexão Direta (Chamada de rádio tipo 
despacho individual no modo alerta) deverá ser simples e eficaz com o acionamento do rádio sonoro e 
intermitente, com a identificação do emissor do alerta. O rádio deverá possuir um indicativo da chegada do sinal 
com os dizeres “alerta bem sucedido” ou “não disponível”, garantindo a gerência dos chamados, permitindo que 
o usuário chamado responda apertando o botão “PTT” (aperte para falar);  
 
- O equipamento deverá dispor de “Sistema de Segurança” que permita comunicação individual entre os 
interlocutores por tempo ilimitado, sem custo adicional à mensalidade fixa. O canal de voz deverá ser privativo e 
protegido por sistemas de segurança. 
 
- A cobertura do sinal de comunicação devera abranger no mínimo toda a região metropolitana de Paulista.  
 
- Todos os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de um KIT composto por uma bateria, um 
carregador 220v e um cartão – SIM Card a título de Locação. 
 
4.5.2 Serviço de localizador (GPS) para Rádio comunicador digital 
 
Serviço de localizador (GPS) para Rádio comunicador digital frequência entre 800/900 Mhz que permite 
identificar a unidade móvel através de mapa geo referenciado. 
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Planilhas de serviços 
 
Planilha com quantitativo:  
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

Sistema Básico Tipo I 
Serviço de locação de sistema básico de videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 05 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 05 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 Und.) 

100 

2 

Sistema Básico Tipo II 
Serviço de locação de sistema básico de videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 10 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 10 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 Und.) 

30 

3 
Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para videomonitoramento: 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( Und.) 

200 

4 
Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para videomonitoramento: 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( Und.) 

20 

5 
Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.1 Sensor infravermelho ( Und.) 

200 

6 
Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.2 Central de alarme ( Und.) 

20 

7 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.1 Controladora de controle de Acesso 

10 

8 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I 

60 

9 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II 

20 

10 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III 

20 

11 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 

10 
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4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV 

12 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.6 Cartão sem Contato - Tipo I 

600 

13 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.7 Cartão sem Contato - Tipo II 

600 

14 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.8 Cartão sem Contato - Tipo III 

1800 

15 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.9 Fechadura Magnética 

110 

16 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 

110 

17 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.11 Botão de Emergência 

30 

18 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.13 Impressora Tipo I  
c/ um Cartucho colorido para no mínimo 250 impressões,  um Cartucho preto para no 
mínimo 250 impressões e um Kit de Limpeza para impressora. ( todos do mesmo fabricante, 
compatíveis com a impressora ofertada ). 

01 

19 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença Base 

10 

20 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença por Porta 

110 

21 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
4.3.15 CPU para sistema de controle de acesso 

10 

22 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de acesso 
Cartão PVC adesivado (500 und.), para aplicação junto com o item 14. 

04 

23 
Sistema de Triagem 
Serviço de locação de sistema de triagem 
4.4.1  Detector Fixo de Metal (tipo Portal) 

10 

24 
Sistema de Comunicação 
Serviço de locação de sistema de comunicação 
4.5.1 Rádio comunicador digital freqüência entre 800/900 Mhz 

20 

25 
Sistema de Comunicação 
Serviço de locação de sistema de comunicação 

20 
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4.5.2  Serviço de localizador (GPS) para Rádio comunicador digital 

26 
Sistema Aditivo 
Serviço de fiscalização para de sistema aditivo de alarme: 
4b.2.3 Monitoramento e fiscalização aditivo(Und.) 

130 

27 

Sistema Básico Tipo I 
Serviço de instalação de sistema básico de videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 05 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 05 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 01 Und.) 

100 

28 

Sistema Básico Tipo II 
Serviço de instalação de sistema básico de videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 10 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 10 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 01 Und.) 

30 

29 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para videomonitoramento: 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( Und.) 

200 

30 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para videomonitoramento: 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( Und.) 

20 

31 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.1 Sensor infravermelho ( Und.) 

200 

32 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.2 Central de alarme ( Und.) 

20 

33 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.1 Controladora de controle de Acesso 

10 

34 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I 

60 

35 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II 

20 

36 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III 

20 

37 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV 

10 
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38 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.9 Fechadura Magnética 

110 

39 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 

110 

40 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.11 Botão de Emergência 

30 

41 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.13 Impressora Tipo I  

01 

42 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença Base 

10 

43 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença por Porta 

110 

44 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.15 CPU para sistema de controle de acesso 

10 

45 
Sistema de Triagem 
Serviço de instalação de sistema de triagem 
4.4.1  Detector Fixo de Metal (tipo Portal) 

10 

 
5. DO PREÇO ESTIMADO 

 
Planilha estimativo de valores 
 
 

Item Descrição Qtd. 
Valor unit. 
mensal R$ 

Valor total 
mensal R$ 

Valor total 12 
meses R$ 

1 

Sistema Básico Tipo I 
Serviço de locação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto 
de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 05 
Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 
01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 05 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 
Und.) 

100 2.375,00 237.500,00 2.850.000,00 

2 Sistema Básico Tipo II 30 3.375,00 101.250,00 1.215.000,00 
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Serviço de locação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto 
de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 10 
Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 
01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 10 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 
Und.) 

3 

Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( Und.) 

200 50,00 10.000,00 120.000,00 

4 

Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 
Und.) 

20 437,50 8.750,00 105.000,00 

5 

Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para 
alarme: 
4b.2.1 Sensor infravermelho ( Und.) 

200 25,00 5.000,00 60.000,00 

6 

Sistema Aditivo 
Serviço de locação de sistema aditivo para 
alarme: 
4b.2.2 Central de alarme ( Und.) 

20 293,75 5.875,00 70.500,00 

7 

Sistema de controle de acesso 
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.1 Controladora de controle de Acesso 

10 203,00 2.030,00 24.360,00 

8 

Sistema de controle de acesso 
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I 

60 50,00 3.000,00 36.000,00 

9 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II 

20 300,00 6.000,00 72.000,00 

10 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III 

20 522,00 10.440,00 125.280,00 

11 Sistema de controle de acesso  10 840,00 8.400,00 100.800,00 
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Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV 

12 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.6 Cartão sem Contato - Tipo I 

600 2,95 1.770,00 21.240,00 

13 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.7 Cartão sem Contato - Tipo II 

600 5,34 3.204,00 38.448,00 

14 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.8 Cartão sem Contato - Tipo III 

1800 2,50 4.500,00 54.000,00 

15 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.9 Fechadura Magnética 

110 132,00 14.520,00 174.240,00 

16 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 

110 17,00 1.870,00 22.440,00 

17 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.11 Botão de Emergência 

30 22,00 660,00 7.920,00 

18 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.13 Impressora Tipo I  
c/ um Cartucho colorido para no mínimo 
250 impressões,  um Cartucho preto para no 
mínimo 250 impressões e um Kit de Limpeza 
para impressora. ( todos do mesmo 
fabricante, compatíveis com a impressora 
ofertada ). 

01 2.872,00 2.872,00 34.464,00 

19 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - 
Licença Base 

10 235,00 2.350,00 28.200,00 

20 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 

110 41,00 4.510,00 54.120,00 
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4.3.14 Software de Controle de Acesso - 
Licença por Porta 

21 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
4.3.15 CPU para sistema de controle de 
acesso 

10 273,00 2.730,00 32.760,00 

22 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de locação de sistema controle de 
acesso 
Cartão PVC adesivado (500 und.), para 
aplicação junto com o item 14. 

04 141,00 564,00 6.768,00 

23 
Sistema de Triagem 
Serviço de locação de sistema de triagem 
4.4.1  Detector Fixo de Metal (tipo Portal) 

10 17.100,00 171.000,00 2.052.000,00 

24 

Sistema de Comunicação 
Serviço de locação de sistema de 
comunicação 
4.5.1 Rádio comunicador digital freqüência 
entre 800/900 Mhz 

100 255,00 25.500,00 306.000,00 

25 

Sistema de Comunicação 
Serviço de locação de sistema de 
comunicação 
4.5.2  Serviço de localizador (GPS) para 
Rádio comunicador digital 

100 68,75 6.875,00 82.500,00 

26 

Sistema Aditivo 
Serviço de fiscalização para de sistema 
aditivo de alarme: 
4b.2.3 Monitoramento e fiscalização 
aditivo(Und.) 

130 1.500,00 195.000,00 2.340.000,00 

 
 

Item Descrição Qt. Valor unit. R$ Valor total R$ 

27 

Sistema Básico Tipo I 
Serviço de instalação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 05 Und.) 
4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 05 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 Und.) 

100 1.875,00 187.500,00 

28 

Sistema Básico Tipo II 
Serviço de instalação de sistema básico de 
videomonitoramento e alarme, composto de: 
4a.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( 10 Und.) 

30 3.637,50 109.125,00 
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4a.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( 01 Und.) 
4a.2.1 Sensor infravermelho ( 10 Und.) 
4a.2.2 Central de alarme ( 01 Und.) 
4a.2.3 Monitoramento e fiscalização ( 02 Und.) 

29 

Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.1 Câmera Fixa tipo Bullet com IR ( Und.) 

200 150,00 30.000,00 

30 

Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para 
videomonitoramento: 
4b.1.2 Gravador Digital de Imagem – DVR ( Und.) 

20 375,00 7.500,00 

31 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.1 Sensor infravermelho ( Und.) 

200 112,50 22.500,00 

32 
Sistema Aditivo 
Serviço de instalação de sistema aditivo para alarme: 
4b.2.2 Central de alarme ( Und.) 

20 375,00 7.500,00 

33 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.1 Controladora de controle de Acesso 

10 290,00 2.900,00 

34 
Sistema de controle de acesso 
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.2 Leitor de Cartão - Tipo I 

60 94,00 5.640,00 

35 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.3 Leitor de Cartão – Tipo II 

20 94,00 1.880,00 

36 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.4 Leitor de Cartão – Tipo III 

20 94,00 1.880,00 

37 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.5 Leitor de Cartão – Tipo IV 

10 94,00 940,00 

38 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.9 Fechadura Magnética 

110 94,00 10.340,00 

39 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.10 Botoeira de abertura de porta 

110 94,00 10.340,00 

40 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.11 Botão de Emergência 

30 94,00 2.820,00 

41 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.13 Impressora Tipo I  

01 250,00 250,00 
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42 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença Base 

10 290,00 2.900,00 

43 

Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.14 Software de Controle de Acesso - Licença por 
Porta 

110 50,00 5.500,00 

44 
Sistema de controle de acesso  
Serviço de instalação de sistema controle de acesso 
4.3.15 CPU para sistema de controle de acesso 

10 290,00 2.900,00 

45 
Sistema de Triagem 
Serviço de instalação de sistema de triagem 
4.4.1  Detector Fixo de Metal (tipo Portal) 

10 3.750,00 37.500,00 

 
VALOR GLOBAL: R$ 10.483.955,00 ( dez milhões quatrocentos e oitenta e três mil novecentos e cinquenta e 
cinco reais). 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1. As dotações orçamentárias constarão nas respectivas Notas de Empenho e Contratos conforme solicitações. 

 
7. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
ESCOLAS BASES: 
 

1 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO PEREIRA 

2 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA 

3 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ 

4 CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA - IRMÃ LINDA 

5 CRECHE MUN. TIO ROBERTO 

6 ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA 

7 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES 

8 ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO 

9 ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES 

10 ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 

11 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO 

12 ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES 

13 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM 

14 ESC. MUN. EDSON GOMES DO RÊGO 

15 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN 

16 ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS 

17 ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 

18 ESC. MUN. HEINZ HERING 
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19 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA 

20 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD 

21 ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE 

22 ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA 

23 ESC. MUN. MARCILIO DIAS 

24 ESC. MUN. MARGARIDA LACOQUE ALENCAR SAMPAIO (NOVA) 

25 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES 

26 ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE 

27 ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES 

28 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS 

29 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE 

30 ESC. MUN. MUMBECA II 

31 ESC. MUN. PEDRO AGOSTINHO 

32 ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

33 ESC. MUN. PRESIDENTE KENNEDY 

34 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE (NOVA) 

35 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH (NOVA) 

36 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA 

37 ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY BASTOS 

38 ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ 

39 ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA CAVALCANTI 

40 ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI 

41 ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA (MUMBECA I) 

42 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA 

43 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA 

44 ESC. MUN. SÃO  BENTO 

45 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS 

46 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES 

47 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO 

 
EXTENSÕES: 
 

1 ACADEMIA MUN. CÁSSIA CAROLINE 

2 ACADEMIA MUN. MARIA LEOPOLDINA 

3 EDUCANDÁRIO MUN. MARANATA 

4 ESC. MUN. ARITHA GYSELE 

5 ESC. MUN. DANTAS NUNES 

6 ESC. MUN. EDNA MARINHO 

7 ESC. MUN. EULINA TRAVASSOS 

8 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN I 
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9 ESC. MUN. JOAQUIM LIMA 

10 ESC. MUN. LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II 

11 ESC. MUN. PROFª. JANDIRA WANDERLEY BASTOS II 

12 ESC. MUN. RAIO DE SOL 

13 ESC. MUN. SANTA CLARA 

14 ESC. MUN. SÍTIO FRAGOSO 

15 ESC. MUN. TRIUNFO  

 
8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. Prazo de instalação em até 120 dias uteis, após a assinatura do contrato. 
 
8.2. A empresa vencedora, deverá apresentar cronograma de instalação em até 10 dias uteis após a assinatura 
do contrato.  
 
8.3. Prazo de prestação dos serviços de locação será de 12 meses, podendo ser  renovado, conforme previsto na 
lei. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 
seguintes: 

 
9.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 
9.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 
necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
9.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado no item 08 deste termo; 
9.1.4. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
9.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas 
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 
impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo; 
9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 
artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  
9.1.9.  Prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos locados, bem como a 
substituição dos mesmos em caso de defeito, sem ônus para a CONTRATANTE, desde que o dano não seja 
decorrente de mau uso, roubo, vandalismo e caso fortuito. 
9.1.10. A licitante deverá possuir escritório próprio, localizado na região metropolitana do Recife, para atender 
as necessidades da Prefeitura 
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9.1.11 Os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, deverão ser realizados atendendo aos seguintes 
condições: 
a) Preventiva: uma vez ao mês. 
b) Corretiva: Sempre que se fizer necessário, tendo como prazo de inicio de atendimento em até 4 horas após a 
abertura do chamado, e solução em até 48h, podendo este prazo ser prorrogado nos casos justificáveis. Os 
serviços deverão ser efetuados de segunda à sexta feira, nos horários das 8:00h às 18:00h. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. Constituem obrigações da contratante: 

 
10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 
10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 
obrigações pré-estabelecidas; 
10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 
mesmas descritas neste termo de referência; 
10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
10.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 
condições deste objeto; 
10.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 
com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 
licitado. 
 
11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
11.1 A licitante deverá apresentar comprovação dos requisitos técnicos mínimos para participação do 
processo mediante a apresentação dos documentos definidos a seguir: 
 
11.1.1 O licitante, obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, deverá vistoriar as instalações físico-
ambientais onde serão realizados os serviços, a vistoria deverá ser realizada em até 2 (dois) dias úteis antes do 
dia da realização da sessão pública de realização da licitação, objetivando avaliar as condições da execução e 
tomar conhecimento das condições e grau de dificuldade existente, não podendo a posterior alegar 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximir das obrigações 
assumidas em decorrência deste Pregão, podendo a visita ser substituída, por declaração em papel timbrado, 
assinada pelo representante legal da empresa licitante, onde a mesma declara ter tomado conhecimento das 
condições da execução e grau de dificuldade existente, e que assume total responsabilidade das obrigações 
assumidas em decorrência deste pregão. 
 
11.1.2 A vistoria deverá ser realizada através de responsável técnico da licitante, com formação em  engenheiro 
eletricista, a comprovação de sua formação e vinculo com a licitante, deverão ser comprovados, 
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respectivamente, através de copia autenticada da carteira do CREA e contrato de prestação de serviços ou 
carteira de trabalho ou copia  autenticada do contrato social no caso de ser sócio. Na ocasião da vistoria o 
Licitante, legalmente constituído, receberá o “Atestado de Vistoria ”, assinado pelo Secretário de Educação. Este 
atestado deverá ser apresentado juntamente com a documentação de credenciamento, sob pena de 
desclassificação. 
 
11.1.3 O Licitante interessado deverá formular o pedido para realização da visita, com no mínimo 24 horas de 
antecedência, o agendamento, que poderá ser feito diretamente pelo telefone da Secretaria de Educação no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, ou pelo email: Catarina.sobral@paulista.pe.gov.br a fim de agendar a vistoria 
técnica. 
 
11.1.4 É de inteira responsabilidade da proponente, realizar todos os levantamentos necessários ao correto 
dimensionamento dos serviços necessários para a execução deste Edital. 
 
11.2. Documento da Capacidade Técnica 
 
11.2.1 O Licitante, obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, deverá apresentar juntamente com os 
documentos da Habilitação, pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da empresa e seu responsável técnico, registrado no CREA, acompanhado 
de sua respectiva CAT, compatíveis com o objeto da Licitação. 
 
Por compatibilidade, entende-se o Atestado, ou Atestados, que contenham: 
 

 CFTV (Câmeras); 

 Alarme com monitoramento; 

 Controle de acesso; 

 Detector de metais; 

 Rádio comunicador digital; 

 Localizador (rastreamento). 
 
11.2.2 O Licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA (Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia). A certidão deve possuir validade na data de abertura da licitação e conter 
o seu responsável técnico. 
 
11.2.3. O Licitante, obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, deverá demonstrar possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos, um engenheiro, com formação em 
engenharia elétrica e em eletrônica. 
 
11.2.4. A comprovação de sua qualificação se dará pela apresentação de cópia autenticada dos seguintes 
documentos: Carteira do CREA ou outro documento oficial. 
 
11.2.5. A comprovação de que o profissional é do quadro permanente do Licitante se dará com a apresentação 
de cópia autenticada de contrato de prestação de serviços ou contrato social. 
 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 035/2015 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 

 

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 – Fone: 3371-1317 
Email – cpl.pregao@paulista.pe.gov.br 

59 

 

11.2.6. O Licitante deverá apresentar, carta específica para este certame, emitida pelos fabricantes das câmeras, 
controle de acesso, alarme e detector de metais, ofertados, declarando que a licitante está apta a fornecer, 
instalar, configurar e prestar serviço de manutenção, nos equipamentos. 

 

12. DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 
12.1. As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura do certame. 
 
13. DO PAGAMENTO 

 
13.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo; 
 
13.2. O pagamento será efetuado de acordo com o serviço solicitado e efetivamente prestado, conforme o valor 
fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por 
setor técnico competente, comprovando a prestação do serviço objeto deste Termo.  
 
13.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 
 
14. DA FISCALIZAÇÃO 

 
14.1. A fiscalização do objeto será exercida pela da Secretaria de Educação, por meio de unidade competente na 
forma que lhe convier; 
 
14.2. À Secretaria de Educação é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
14.3. A supervisão por parte da Secretaria de Educação, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 
15. DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

 
15.1. A Secretaria de Educação é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 
 
15.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 
15.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 
determinados; 
15.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 
15.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 
16.1. PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA 
 
16.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preço deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 
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17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

17.1. A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 
termos do Decreto 7.892/2013. 

 
18. DAS PENALIDADES 

 
18.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 
apresentar documentação falsa, 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 a Administração Municipal. 
   
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 
(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
18.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
18.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
18.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
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18.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
18.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
18.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
18.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
18.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
18.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
19. DA PROPOSTA 
 
19.1. A Proposta devera ser elaborada, contendo marca e modelo, dos equipamentos ofertados, devendo ainda 
ser fornecido catálogos ou manual em língua portuguesa ou inglesa, os quais deverão ser entregues juntamente 
com a proposta de preços, a fim de comprovar o atendimento aos requisitos técnicos exigidos neste TR, sob 
pena de desclassificação. 
 
19.2. Deverá ainda conter validade da proposta de no mínimo 60 dias. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

 
 
 

 
 

__________________________________________________ 
José Carlos Ribeiro Júnior 
Secretário de Educação 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________ possui os requisitos necessários 
para habilitação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015, instaurado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 
 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, Inscrição Estadual nº ________, 
CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no endereço _____________________________, não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 
 
Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 021/2015, a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, 
sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data 
inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COMERCIAL: 
MUNICÍPIO: 
UP: 
CEP: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
SIGLA: 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
  
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para 
fins do disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, que: 
 
 
a) se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP); 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 
2014; 

 
 
 

Local e data. 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO 01: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
 
OBSERVAÇÃO 02: apresentar fora dos envelopes, junto com os documentos de credenciamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 035/2015 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 

 

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 – Fone: 3371-1317 
Email – cpl.pregao@paulista.pe.gov.br 

67 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº______ 
 PROCESSO Nº 035/2015 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 
                    
                           
De um lado o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon 
s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. 
Prefeito, Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado 
OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
com sede à Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista/PE, representado pelo Secretário, Sr. José 
Carlos Ribeiro Júnior, brasileiro, portador da cédula de identidade nº _______, inscrito no CPF/MF sob o 
n._______, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: 
_________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ___, na cidade de _____________, 
neste ato representada pelo Senhor (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG 
nº _______________ e inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado a Rua 
________, na cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado CONTRATADO. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os 
preços visando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, consubstanciado 
nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, Decreto 
Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas 
normas e condições estabelecidas em face à classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com 
observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade 
com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a 
modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, mediante Sistema de Registro de Preços 
elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 053/2015, datada de 16/01/2015. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Integram a presente ata de registro de preços, os seguintes documentos: 
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a) Edital do Pregão nº 021/2015, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços, o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sempre que solicitados pelo ORGÃO GERENCIADOR, de acordo com as 
especificações e nas respectivas quantidades.  
 
2.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a execução em 
unidades de acordo com suas necessidades. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) 
 
3.1. O preço registrado, conforme proposta comercial do FORNECEDOR REGISTRADO é o seguinte: 
 
3.2. O valor total da presente Ata é de R$_________________. 
 
3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus 
que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
4.1. A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 
termos do art. 57  da Lei nº 8.666/93. 
 
4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a 
adquirir o objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 
preferência do fornecimento em igualdade de condições. 
 
4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 
 
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que será entregue ao 
FORNECEDOR REGISTRADO para o fornecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento convocatório 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 e neste instrumento. 
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5.2. O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de fornecimento. Nele, 
deverão estar estipuladas: 
 
5.2.1. Os serviços requisitados; 
5.2.2. O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. ESCOLAS BASES: 
 

1 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO PEREIRA 

2 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA 

3 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ 

4 CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA - IRMÃ LINDA 

5 CRECHE MUN. TIO ROBERTO 

6 ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA 

7 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES 

8 ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO 

9 ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES 

10 ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 

11 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO 

12 ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES 

13 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM 

14 ESC. MUN. EDSON GOMES DO RÊGO 

15 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN 

16 ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS 

17 ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 

18 ESC. MUN. HEINZ HERING 

19 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA 

20 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD 

21 ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE 

22 ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA 

23 ESC. MUN. MARCILIO DIAS 

24 ESC. MUN. MARGARIDA LACOQUE ALENCAR SAMPAIO (NOVA) 

25 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES 

26 ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE 

27 ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES 

28 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS 

29 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE 

30 ESC. MUN. MUMBECA II 

31 ESC. MUN. PEDRO AGOSTINHO 
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32 ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

33 ESC. MUN. PRESIDENTE KENNEDY 

34 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE (NOVA) 

35 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH (NOVA) 

36 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA 

37 ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY BASTOS 

38 ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ 

39 ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA CAVALCANTI 

40 ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI 

41 ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA (MUMBECA I) 

42 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA 

43 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA 

44 ESC. MUN. SÃO  BENTO 

45 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS 

46 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES 

47 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO 

 
EXTENSÕES: 
 

1 ACADEMIA MUN. CÁSSIA CAROLINE 

2 ACADEMIA MUN. MARIA LEOPOLDINA 

3 EDUCANDÁRIO MUN. MARANATA 

4 ESC. MUN. ARITHA GYSELE 

5 ESC. MUN. DANTAS NUNES 

6 ESC. MUN. EDNA MARINHO 

7 ESC. MUN. EULINA TRAVASSOS 

8 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN I 

9 ESC. MUN. JOAQUIM LIMA 

10 ESC. MUN. LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II 

11 ESC. MUN. PROFª. JANDIRA WANDERLEY BASTOS II 

12 ESC. MUN. RAIO DE SOL 

13 ESC. MUN. SANTA CLARA 

14 ESC. MUN. SÍTIO FRAGOSO 

15 ESC. MUN. TRIUNFO  

 
6.2. Prazo de instalação em até 120 (cento e vinte) dias uteis, após a assinatura do contrato. 
 
6.3. A empresa vencedora deverá apresentar cronograma de instalação em até 10 (dez) dias uteis após a 
assinatura do contrato.  
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6.4. Prazo de prestação dos serviços de locação será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, conforme 
previsto na lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta Ata; 
 
7.2. O pagamento será efetuado de acordo com o serviço solicitado e efetivamente prestado, conforme o valor 
fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por 
setor técnico competente, comprovando a prestação do serviço objeto desta Ata. 
 
7.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  
 
8.1. A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria de Educação, por meio de unidade competente na 
forma que lhe convier; 
 
8.2. À Secretaria de Educação é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
8.3. A supervisão por parte da Secretaria de Educação, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 
seguintes: 
 
9.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência; 
9.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 
necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
9.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado na Cláusula Sexta desta Ata; 
9.1.4. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
9.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas 
as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 
impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços objeto desta Ata; 
9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 
artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  
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9.1.9.  Prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos locados, bem como a 
substituição dos mesmos em caso de defeito, sem ônus para a CONTRATANTE, desde que o dano não seja 
decorrente de mau uso, roubo, vandalismo e caso fortuito. 
9.1.10. A licitante deverá possuir escritório próprio, localizado na região metropolitana do Recife, para atender as 
necessidades da Prefeitura; 
9.1.11 Os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, deverão ser realizados atendendo aos seguintes 
condições: 
a) Preventiva: uma vez ao mês. 
b) Corretiva: Sempre que se fizer necessário, tendo como prazo de inicio de atendimento em até 4 horas após a 
abertura do chamado, e solução em até 48h, podendo este prazo ser prorrogado nos casos justificáveis. Os 
serviços deverão ser efetuados de segunda à sexta feira, nos horários das 8:00h às 18:00h. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. Constituem obrigações da contratante: 
 
10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida na cláusula sétima desta Ata; 
10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 
obrigações pré-estabelecidas; 
10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 
mesmas descritas no termo de referência; 
10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
10.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 
condições deste objeto; 
10.1.9. O recebimento do objeto desta Ata será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com 
as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 
licitado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal do Paulista, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013. 
 
11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal do Paulista, conforme 
estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico. 
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11.3. Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 
4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/13. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
12.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  
 
a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 
b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 
c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 
d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 
e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada 

em relatório da fiscalização; 
f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 
g) Por decurso de prazo de vigência; 
h) Não restarem fornecedores registrados. 
i) Não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 
k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços; 
l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 
m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 
n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 
Registro de Preços: 

 
n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não 
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 
8.666/93.  

 
o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 
(um) dia da publicação.  

 
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução do objeto desta Ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente comprovado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE  
 
13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de 
situações previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no 
mercado. 
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13.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 
 
13.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na 
imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.  
 
13.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o 
novo valor.  
13.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá 
cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando 
novo julgamento e adjudicação para esse fim.  
 
13.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  
 
13.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado 
efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela 
concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.  
 
13.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da 
presente Ata.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
14.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 
apresentar documentação falsa, 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 a Administração Municipal. 
   
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 
(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
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e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
14.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
14.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
14.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
14.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
14.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
14.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
14.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
14.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
14.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
14.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. Esta Ata de Registro de Preços decorre de autorização da Secretaria Municipal de Educação, constante do 
Processo Licitatório nº 035/2015.  
 
15.2. Independentes de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da 
habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
16.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
16.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 
 
 

Paulista/PE, _____ de ________________ de 2015. 
 
 
Sr. Gilberto Gonçalves F. Júnior                                                                                     Representante Legal – Contratada 
Prefeito do Município do Paulista  
 
 
Sr. José Carlos Ribeiro Júnior                                                                                            Sr. Francisco A. Padilha de Melo 
Secretario Municipal de Educação                                                                                  Secretário de Assuntos Jurídicos 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº ________/2015 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO 
PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E, DO OUTRO LADO A EMPRESA 
____________________, NA FORMA ABAIXO:  

 
De um lado o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon 
s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. 
Prefeito, Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado 
OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
com sede à Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista/PE, representado pelo Secretário, Sr. José 
Carlos Ribeiro Júnior, brasileiro, portador da cédula de identidade nº _______, inscrita no CPF/MF sob o 
n._______, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: 
_________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ___, na cidade de _____________, 
neste ato representada pelo Senhor (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG 
nº _______________ e inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado a Rua 
________, na cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
035/2015, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, da proposta de preços da contratada 
e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente 
cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito 
público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de 
agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 
bem como pelas normas e condições estabelecidas em face à classificação das propostas apresentadas no 
Pregão para Registro de Preços e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente 
instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, 
de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação 
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realizada sob a modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, mediante Sistema de Registro de 
Preços elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 053/2015, datada de 16/01/2015. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 
 
a) Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com todos os seus Anexos; 

b) Ata de Registro de preços; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 
 
3.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o Termo de 
Referência.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas serão decorrentes da seguinte dotação orçamentária __________________________________. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
 
5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ (               ), conforme proposta da contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. ESCOLAS BASES: 
 

1 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO PEREIRA 

2 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA 

3 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ 

4 CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA - IRMÃ LINDA 

5 CRECHE MUN. TIO ROBERTO 

6 ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA 

7 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES 

8 ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO 

9 ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES 

10 ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 

11 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO 

12 ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES 

13 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM 
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14 ESC. MUN. EDSON GOMES DO RÊGO 

15 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN 

16 ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS 

17 ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 

18 ESC. MUN. HEINZ HERING 

19 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA 

20 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD 

21 ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE 

22 ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA 

23 ESC. MUN. MARCILIO DIAS 

24 ESC. MUN. MARGARIDA LACOQUE ALENCAR SAMPAIO (NOVA) 

25 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES 

26 ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE 

27 ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES 

28 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS 

29 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE 

30 ESC. MUN. MUMBECA II 

31 ESC. MUN. PEDRO AGOSTINHO 

32 ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

33 ESC. MUN. PRESIDENTE KENNEDY 

34 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE (NOVA) 

35 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH (NOVA) 

36 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA 

37 ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY BASTOS 

38 ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ 

39 ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA CAVALCANTI 

40 ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI 

41 ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA (MUMBECA I) 

42 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA 

43 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA 

44 ESC. MUN. SÃO  BENTO 

45 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS 

46 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES 

47 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO 

 
EXTENSÕES: 
 

1 ACADEMIA MUN. CÁSSIA CAROLINE 

2 ACADEMIA MUN. MARIA LEOPOLDINA 

3 EDUCANDÁRIO MUN. MARANATA 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 035/2015 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 

 

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 – Fone: 3371-1317 
Email – cpl.pregao@paulista.pe.gov.br 

80 

 

4 ESC. MUN. ARITHA GYSELE 

5 ESC. MUN. DANTAS NUNES 

6 ESC. MUN. EDNA MARINHO 

7 ESC. MUN. EULINA TRAVASSOS 

8 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN I 

9 ESC. MUN. JOAQUIM LIMA 

10 ESC. MUN. LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II 

11 ESC. MUN. PROFª. JANDIRA WANDERLEY BASTOS II 

12 ESC. MUN. RAIO DE SOL 

13 ESC. MUN. SANTA CLARA 

14 ESC. MUN. SÍTIO FRAGOSO 

15 ESC. MUN. TRIUNFO  

 
6.2. Prazo de instalação em até 120 (cento e vinte) dias uteis, após a assinatura do presente contrato. 
6.3. A empresa vencedora deverá apresentar cronograma de instalação em até 10 (dez) dias uteis após a 
assinatura deste contrato.  
6.4. Prazo de prestação dos serviços de locação será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, conforme 
previsto na lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato; 
 
7.2. O pagamento será efetuado de acordo com o serviço solicitado e efetivamente prestado, conforme o valor 
fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por 
setor técnico competente, comprovando a prestação do serviço objeto deste contrato. 
 
7.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  
 
8.1. A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria de Educação, por meio de unidade competente na 
forma que lhe convier; 
 
8.2. À Secretaria de Educação é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
8.3. A supervisão por parte da Secretaria de Educação, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 
seguintes: 
 
9.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência; 
9.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 
necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
9.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado na Cláusula Sexta deste contrato; 
9.1.4. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do presente Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
9.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do presente contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e 
fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços objeto deste 
contrato; 
9.1.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII 
do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  
9.1.9.  Prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos locados, bem como a 
substituição dos mesmos em caso de defeito, sem ônus para a CONTRATANTE, desde que o dano não seja 
decorrente de mau uso, roubo, vandalismo e caso fortuito. 
9.1.10. A licitante deverá possuir escritório próprio, localizado na região metropolitana do Recife, para atender as 
necessidades da Prefeitura; 
9.1.11 Os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, deverão ser realizados atendendo aos seguintes 
condições: 
a) Preventiva: uma vez ao mês. 
b) Corretiva: Sempre que se fizer necessário, tendo como prazo de inicio de atendimento em até 4 horas após a 
abertura do chamado, e solução em até 48h, podendo este prazo ser prorrogado nos casos justificáveis. Os 
serviços deverão ser efetuados de segunda à sexta feira, nos horários das 8:00h às 18:00h. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. Constituem obrigações da contratante: 
 
10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida na cláusula sétima deste contrato; 
10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 
obrigações pré-estabelecidas; 
10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
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10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 
mesmas descritas no termo de referência; 
10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
10.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 
condições deste objeto; 
10.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 
com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 
licitado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 
12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido 
no parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 
8.666 de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à 
matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução 
do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de 
rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o 
estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora 
pactuadas. 
 
14.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 
 
I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 
8.666/93, atualizada; 
II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 
 
14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem 
prejuízo das sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 
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a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 
b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 
c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas 

e indenizações a ela devidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 
 
15.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 
apresentar documentação falsa, 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 a Administração Municipal. 
   
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 
(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
15.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
15.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
15.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
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15.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
15.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
15.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
15.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
15.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
15.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
16.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, 
Estado de Pernambuco.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 
contrato. 
 
17.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do 
Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
17.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de lido 
e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 

Paulista/PE, _____ de ________________ de 2015. 
 
Sr. Gilberto Gonçalves F. Júnior                                                                                     Representante Legal – Contratada 
Prefeito do Município do Paulista  
 
Sr. José Carlos Ribeiro Júnior                                                                                              Sr. Francisco A. Padilha de Melo 
Secretario Municipal de Educação                                                                                    Secretário de Assuntos Jurídicos 
Testemunhas: 
____________________________                                               _______________________________ 
CPF. N°                                                                  CPF. N° 


