
     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018 

 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, instalação, 
configuração, assistência técnica e manutenção para sistema de monitoramento por câmeras com 
transmissão/recepção interligada com os bairros do município e com a sala de monitoramento através 
do convênio nº. 1491001817/2017 firmado entre o município de São José da Barra e o Estado de Minas 
Gerais por meio da Secretaria de Estado de Governo”. 

 
RECIBO 

 
Razão Social: __________________________________________________________________________ 

CNPJ nº.: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone: ___________________________________________Fax: ______________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ____________________________________________________________________ 

Retiramos através de acesso a página www.saojosedabarra.mg.gov.br, cópia do edital da licitação 

acima identificada. 

Local: _______________________, _____ de ____________ de 2018. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação, pelo e-mail: licitasjbarra@yahoo.com.br, 
licitação@saojosedabarra.mg.gov.brou no fax (35) 3523-9114/3523-9200, para eventuais comunicações 
aos interessados, quando necessário. 
 
O setor de Licitações não se responsabiliza pela empresa que não encaminhar este recibo ou prestar 
informações incorretas no mesmo. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018 

 
Credenciamento dos Representantes:            às 08h30min do dia 05/07/2018 
Recebimento dos Envelopes:             às 08h30min do dia 05/07/2018 
Abertura dos Envelopes:             às 08h30min do dia 05/07/2018 

 
O Município de São José da Barra/Minas Gerais, com endereço à Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, CEP: 37945-000, CNPJ nº. 01.616.458/0001-32, isento de inscrição estadual, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 1.286/2018, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº. 051/2018 na modalidade Pregão Presencial nº. 035/2018. 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será processada em conformidade do disposto na Lei 
nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como no Decreto 
Municipal nº. 391/2006 e Decreto Municipal nº. 392/2006, e das condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos integrantes. 
 
 1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto da presente Licitação a “Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção para 
sistema de monitoramento por câmeras com transmissão/recepção interligada com os bairros do 
município e com a sala de monitoramento através do convênio nº. 1491001817/2017 firmado entre o 
município de São José da Barra e o Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de 
Governo”. 
 
2 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
2.1 - Os recursos necessários à execução do contrato, decorrente desta licitação, decorrerão de dotações 
próprias consignadas para o exercício financeiro de 2018. Nos exercícios subsequentes, durante a vigência 
do contrato, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Dotação Orçamentária 
 
01.05.09.16.181.0601.2014.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança – Material de 
Consumo. (Ficha 79). 
 
01.05.09.06.181.0601.2014.33.90.39.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. (Ficha 80). 
 
01.05.09.06.181.0601.2014.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança – Equipamentos e 
Material Permanente. (Ficha 81). 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

3.2 - A participação na licitação importa total e estrita observância dos proponentes às condições deste 
Edital, observando que não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
 
3.2.1 - Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação. 
 
3.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São José da Barra. 
 
3.2.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São José da Barra, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
3.2.4 - Empresas em consórcio, considerando o pequeno valor desta licitação. 
 
4 – DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 
 
4.1 – As empresas participantes do certame deverão realizar visita técnica até o dia útil anterior ao designado 
para a abertura dos envelopes, através de profissional indicado pelo licitante que possua capacitação técnico-
operacional, devendo ser agendada a data através do telefone 35-3523-9200, ramal 23, na Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças ou no endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, 
São José da Barra/MG, devendo receber o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado pelo Secretário 
Municipal de Administração. 
 
4.2 – Na data agendada, o representante da empresa licitante deverá comparecer à Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, no horário estabelecido, munido dos seguintes documentos: 
 
4.2.1 – Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA, (o qual conste que o profissional da 
visita é responsável técnico pela empresa). 
 
4.2.2 - Carteira do CREA do profissional. 
 
5 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTES À LICITAÇÃO 
 
5.1 - Esclarecimentos outros necessários referentes a presente licitação poderão ser obtidos, desde que 
requeridos por escrito, em até 03 (três) dias da data de apresentação dos envelopes no endereço abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - CENTRO 
SÃO JOSÉ DA BARRA – MG - CEP: 37.945-000 
TELEFAX: (35) 3523-9114 ou 3523-9200. 
E-MAIL: licitasjbarra@yahoo.com.br ou licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br 
 
5.2 - A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 02 (dois) dias após o protocolo junto ao Setor 
de Licitações. Em se tratando de dúvidas relevantes, a resposta será transmitida a todos os que retiraram ou 
que vierem a retirar o Edital. 
 
5.3 - Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de Licitação, devendo 
protocolar o pedido de impugnação em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de Habilitação. 
 
5.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Pregão, perante a Administração, o Licitante convocado 
ou interessado que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos envelopes de 
Proposta. 
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5.5 - A impugnação devidamente instruída (assinatura, endereço, razão social, telefone e e-mail para contato) 
deverá ser dirigida à Autoridade Licitante, a quem caberá julgar e responder à impugnação. 
 
5.6 – Não havendo impugnações, o Município de São José da Barra considerará aceitos todos os termos e 
condições do Edital, e qualquer alegação posterior não terá efeito de recurso perante o Município de São José 
da Barra, conforme art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 
6 – DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 
 
6.1 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão se credenciar em sessão pública de instalação de 
Pregão, no horário previsto no preâmbulo deste Edital, comprovando possuir poderes para formular 
propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, devendo apresentar os seguintes 
documentos para o credenciamento, fora de envelopes: 
 
6.1.1 - Contrato Social (acompanhado da última alteração contratual, se houver) ou a última alteração 
contratual consolidada, ou documento equivalente de constituição da empresa (registro de empresário 
individual, estatuto com ata de eleição da diretoria, etc.) em cópia autenticada ou à vista do original. 
 
6.1.2 - Procuração com firma reconhecida do procurador que deverá ser apresentada em cópia 
autenticada ou cópia com a apresentação do documento original para autenticação pela Pregoeira. (Modelo - 
Anexo II).  
 
6.1.2.1 - Este documento fica dispensado para sócios administradores que representarão a empresa licitante 
em sessão. 
 
6.1.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto que deverá ser apresentado em cópia autenticada ou cópia com a 
apresentação do documento original para autenticação pela Pregoeira. 
 
6.1.4 - Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em nenhuma 
condição impeditiva de participação na licitação (modelo - Anexo III). 
 
6.1.5 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão ou Declaração 
expedida pela Junta Comercial, em cópia autenticada ou à vista do original, comprovando a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para abertura do certame. 
 
6.2 – Na ausência de apresentação da declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, o representante da empresa poderá fazê-la em sessão.  A ausência de tal declaração impedirá a 
participação da empresa no certame.  
 
6.3 - Cada empresa deverá apresentar seu próprio representante, não sendo permitido um representante para 
mais de uma empresa. 
 
6.4 - A empresa que não comprovar o credenciamento de seu representante legal poderá entregar no 
ato da sessão, os envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, porém não 
poderá se manifestar, nem participar da fase de lances. (Ver item 7.4). 
 
6.5 – As empresas que desejarem participar do certame sem apresentar um representante legal deverão 
apresentar os documentos constantes dos subitens 6.1.1 ao 6.1.5, e envelopes de proposta comercial e 
habilitação até as 08h30min do dia 05/07/2018. 
 
6.6 - Os documentos de credenciamento constantes do subitem 6.1 serão retidos pela Pregoeira e equipe de 
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apoio e juntados ao processo licitatório. 
 
7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1 – A Pregoeira procederá ao recolhimento das assinaturas dos representantes presentes na Lista de 
Presença e os indagará se formalmente preenchem os requisitos de habilitação estabelecidos por este Edital. 
 
7.2 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes 
nãotransparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento de um representante, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
participação de novos licitantes. 
 
7.3 – O envelope n°. 01 contendo a Proposta Comercial, deverá ter expresso, em sua parte externa, as 
seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 035/2018 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
7.4 - O envelope n°. 02 contendo os Documentos de Habilitação, deverá ter expresso, em sua parte externa, 
as seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 035/2018 
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
7.5 - Inicialmente, serão abertos os Envelopes das Propostas de Preços e, após, os Envelopes dos 
Documentos de Habilitação. 
 
8 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de 
firma signatária e em nenhuma outra hipótese será concedido prazo para apresentação de documento contido 
neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
8.2 - Constatada a viabilidade dos envelopes, a Pregoeira procederá, imediatamente, à abertura das propostas 
de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes que participarem. 
 
8.3 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder da Pregoeira, e serão 
abertos após a análise da aceitabilidade das propostas. 
 
8.4 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
8.5 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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9.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde 
que acompanhadas de sua tradução entre parênteses, com indicação do número desta licitação, a 
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do representante legal da empresa, sendo 
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente, 
redigida com clareza, não podendo conter rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, sem alternativas de 
preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e ainda contendo: 
 
9.1.1 - Identificação dos preços em valores unitários, totais de cada item e total global da proposta que 
deverão contar como no máximo 02 (dois) dígitos após a vírgula, em moeda corrente nacional (R$), sendo 
que para a composição dos mesmos deverão estar inclusas as despesas com instalação, assistência técnica, 
manutenção, despesas trabalhistas, fretes, seguros, despesas de transporte, os tributos incidentes e demais 
custos que os compõem. 
 
9.1.2 – Marca dos equipamentos ofertados pelo licitante.  
 
9.1.3 – Indicação do representante (nome completo, inscrição da cédula de identidade, CPF e cargo que 
ocupa na empresa) apto a assinar o Contrato, bem como, o endereço e telefone da empresa que deva ser 
endereçado o Contrato e Ordens de Serviço, quando não for a empresa matriz. 
 
9.1.4 - Prazo de validade da proposta mínimo de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos 
envelopes de proposta comercial, sendo que a omissão do prazo de validade de proposta, ou prazo inferior ao 
estipulado, será considerada pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo o prazo mínimo exigido, 
ou seja, 60 (sessenta) dias. 
 
9.2 – Os valores unitários de cada item que compõe o lote único deste Edital, não poderão ser 
superiores àqueles estabelecidos como referência para esta licitação, conforme disposto no Anexo I – 
Termo de Referência. 
 
9.3 - A apresentação de proposta significa que o proponente atesta que não há fato impeditivo de sua 
participação na licitação, assim como implica na aceitação tácita de todas as condições estipuladas neste 
Edital. 
 
9.4 - As propostas deverão ser apresentadas respeitando a unidade e a quantidade estabelecidas no Anexo I – 
Termo de Referência, não podendo estas serem modificadas, adaptadas ou convertidas em outras unidades 
e quantidades, sob pena de desclassificação. 
 
9.5 - Não constituirá causa de desclassificação da proposta a irregularidade formal que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da proposta e/ou documentação, conforme julgamento objetivo da CPL. 
 
9.6 - Não serão admitidos adendos, retificações ou dispensas das propostas de preço após o recebimento 
desta pela CPL. 
 
9.7 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos preços 
decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.  
 
9.8 - Poderão ser corrigidos pela Pregoeira erros meramente matemáticos.  
 
9.9 - A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 
10 - ANÁLISES DAS PROPOSTAS 
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10.1 - A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o 
exame: 
 
10.1.1- Da compatibilidade das características dos serviços e equipamentos ofertados com as especificações 
indicadas. 
10.1.2 – Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução do contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração. 
 
10.2 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas: 
 
10.2.1 - Que não contiveram todos os dados exigidos para o envelope 01. 
10.2.2 - Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações. 
10.2.3 - Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
 
11 - CLASSIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
11.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme disposto no 
preâmbulo deste Edital. 
 
11.2 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, 
a partir da de valor mais baixo. 
 
11.3 - Para efeito da classificação, será considerado o PREÇO FINAL GLOBAL, resultante dos valores 
originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.  
 
11.4 - A Pregoeira fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na hipótese de 
divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os 
valores por extenso, ficando esclarecido que a Pregoeira fará as correções de soma que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 
11.5 - A Pregoeira indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 
 
12 - OFERECIMENTOS DE LANCES VERBAIS 
 
12.1 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, a 
Pregoeira dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 
oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até dez por cento 
superiores à primeira. 
 
12.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer 
lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas 
propostas escritas. 
 
12.3 - A fase de lances verbais terá duração não superior a 03 (três) minutos. Encerrada a fase de lances 
verbais, a Pregoeira fará a análise das propostas, na forma a seguir indicada. 
 
12.4 - Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a 
alteraroutros elementos da proposta escrita. 
 
12.5 – O uso de aparelhos telefônicos e similares não será permitido durante os lances verbais, devendo 
os representantes credenciados estarem aptos aos lances. 
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12.6 - Caso não se realizelances verbais serãoverificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
12.6.1 - Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada por 
sorteio, na mesma sessão. 
 
12.7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
12.8 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira  
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
12.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que 
a tiver formulado. 
 
12.10 -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 
 
12.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira. 
 
12.12 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas para essa etapa, na ordem 
crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 
 
12.12.1 – A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou inferiores a 5% (cinco por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
12.12.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições 
do subitem 12.12.1. 
 
12.12.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 12.12.1. 
 
13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
13.1 – Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados inseridos no 
envelope nº. 02: 
 
13.1.1 – Relativamente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
13.1.1.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
13.1.1.2 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº. 8.036/90, Art. 27), expedido pela Caixa 
Econômica Federal.  
13.1.1.3 - Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à dívida ativa 
da União – DAU por elas administrados. 
13.1.1.4 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
13.1.1.5 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. 
13.1.1.6 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/2011). 
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13.1.1.7 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006 deverá apresentar os documentos relativos à 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.  
13.1.1.7.1 - Será concedido à licitante vencedora enquadrada no caput deste item, quando esta for declarada 
vencedora do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que solicitado, por escrito, 
pela Licitante. 
 
13.1.1.8 – Os licitantes deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 
 
13.1.1.8.1 - Declaração de que não emprega menores de 18 anos. (Ver modelo Anexo IV). 
 
13.1.2 – Relativamente à Qualificação Técnica: 
 
13.1.2.1 – Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
 
13.1.2.2 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
e prazos com o objeto da licitação, através de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica, emitido (s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA.  
 
13.1.2.3 - O licitante deverá comprovar que o detentor do atestado pertence ao seu quadro de pessoal 
permanente, na data da entrega da proposta, interregno esse comprovado mediante apresentação, juntamente 
com o atestado, de cópia autenticada do contrato de trabalho com a firma, constante da Carteira Profissional, 
da ficha de registro de empregado no Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço com firma 
reconhecida. Para dirigentes da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da 
assembléia de sua investidura no cargo ou do contrato social.  
 
13.1.2.4 - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física na entidade profissional competente do profissional 
constante do Atestado de Responsabilidade Técnica exigido no subitem 12.1.2.2. 
 
13.1.2.5 - Indicação em papel timbrado da empresa, do profissional graduado em engenharia de 
telecomunicações, engenharia eletrônica ou engenheiro elétrico (nível superior), como preposto, 
devidamente inscrito no CREA, observando que deverá ser o mesmo profissional constante do Atestado(s) 
de Responsabilidade Técnica exigido no subitem 12.1.2.2, que representará a empresa caso seja vencedora 
perante o município de São José da Barra/MG, admitindo-se a substituição durante a execução dos serviços, 
caso necessário, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que sejam apresentados os 
documentos exigidos nos itens 12.1.2.2, 12.1.2.3 e 12.1.2.4 do referido profissional e a substituição seja 
aprovada pela Administração. 
 
13.1.3 – Relativamente à Capacidade Econômico-Financeira: 
 
13.1.3.1 - Certidão Negativa de Recuperação Judicial da sede ou distribuidor do licitante. (Emitida com data não 
superior a 60 (sessenta) dias da data de recebimento dos envelopes). 
 
13.1.3.2 – Balanço patrimonial do último exercício, devidamente assinado pelo profissional responsável pela 
contabilidade da empresa licitante, registrado na JUNTA COMERCIAL. Para as empresas que efetuarem a 
escrituração contábil por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a autenticação do 
balanço patrimonial será comprovada através da apresentação do recibo de entrega emitido pelo SPED. 
Conforme orientação do TCU, inclusive as empresas obrigadas a efetuarem a escrituração contábil 
digital pelo SPED, deverão apresentar o balanço patrimonial do ano de 2016. 
 
13.1.3.3 – Demonstrativo da boa situação econômica financeira da licitante, consubstanciada nos índices 
abaixo, que também deverão conter a assinatura do Contador responsabilizando-se pela mesma: 
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13.1.3.3.1 - Índice de Liquidez Corrente, calculado pela fórmula: 
 

ILC = AC / PC, onde: 
 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 

 
O Índice de Liquidez Corrente deverá ser igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero). 
 
13.1.3.3.2 - Índice de Endividamento calculado pela fórmula: 

 
GE = (PC + ELP) / AT, onde: 
 
GE = Grau de Endividamento 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 

 
O Índice de Endividamento deverá ser igual ou menor que 1,0. 
 
13.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou à vista do 
original, sendo que a Pregoeira e Equipe de Apoio não autenticarão documentos através de cópias 
autenticadas, sendo aceitos somente os documentos originais. A ausência ou irregularidade de 
qualquer um dos itens acima poderá ensejar a inabilitação do proponente. 
 
13.3 - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando não declarada 
sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da data de recebimento dos 
envelopes. 
 
14 - ANÁLISES DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 
 
14.1 - Encerrada a fase de lance para os itens deste Edital, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua 
regularidade. 
 
14.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, será declarado vencedor do certame aquele 
que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
14.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a Pregoeira poderá negociar com este melhor condição 
para o fornecimento, inclusive quanto aos preços/descontos. Em caso de resultado positivo na negociação, os 
novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o 
disposto no subitem 10.2.3, deste Edital. 
 
14.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitaçãodas 
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
 
14.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira 
poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
habilitação ou de outras propostas escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o 
art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 
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15 – RECURSOS 
 
15.1 - Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do 
vencedorpela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas 
razões (motivação), que serão registrados em ata. 
 
15.2 – A Pregoeira suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões do recurso, assegurando aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do 
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para o oferecimento das contrarrazões 
correspondentes. 
 
15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessãodeste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo a Pregoeira 
adjudicar oobjeto à vencedora. 
 
15.4 - Decididos os recursos eventualmente formulados, ou inexistindo estes, a Pregoeira procederá à 
adjudicação do objeto deste Pregão e encaminhará o processo para homologação pela autoridade competente. 
 
16 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1 - O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pela pregoeira e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registradas as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da adjudicação feita pela pregoeira, bem como os 
valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais finais oferecidos, com os nomes dos respectivos 
ofertantes, que serão registrados em uma planilha que passará a fazer parte integrante e inseparável da ata, e 
quaisquer outras ocorrências da sessão. 
 
16.2 - A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela pregoeira, ficará sujeita a homologação do 
Prefeito Municipal. 
 
17 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA SUA VIGÊNCIA 
 
17.1 – O licitante ao qual for homologado o objeto do certame será convocado pela Administração para 
assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
17.2 – Na hipótese do Proponente vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estipulado na cláusula 
anterior, estará sujeito ao disposto no artigo 81 da Lei 8666/93, com a consequente aplicação das sanções de 
multas, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São José da 
Barra, conforme artigo 87, incisos II e III da mesma Lei. 
 
17.3 – O licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato estará sujeito às seguintes penalidades: 
 
17.3.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Barra, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; e 
 
17.3.2 - Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 
 
17.4 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
17.5 - O contrato a ser firmado entre o Município e a empresa que apresentar o menor preço, terá prazo de 
validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
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18 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
18.1 – Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a 
fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como, pelo 
cumprimento de todas as demais obrigações atinentes a este Pregão. 
 
18.2 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a serem vítimas os seus empregados em 
serviço, cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais 
exigências para o exercício das atividades. 
 
18.3 – Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem como a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
18.4 - Reconhecer ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos 
devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Pregão.   
 
18.5 - A contratada não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Pregão.  
 
18.6 - Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José da Barra, da execução dos 
serviços, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.  
 
18.7 - Participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
execução do objeto no todo ou em parte. 
 
18.8 - Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Pregão em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
18.9 - Seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que a 
execução dos serviços esteja em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
18.10 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços objeto deste Pregão, em conformidade com as especificações técnicas e demais 
disposições constantes do Termo de Referência. 
 
18.11 – Fornecer EPI'S (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para a execução 
dos serviços objeto deste Pregão, responsabilizando-se pela fiscalização da efetiva utilização dos mesmos, 
nos moldes previstos nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 
 
18.12 - Manter, durante toda a execução do contratos, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Edital. 
 
18.13 – A contratada deverá manter uma central de atendimento, tipo Help Desk, disponível 08 (oito) horas por 
dia, 05 (cinco) dias por semana, inclusive em feriados, disponibilizando acompanhamentos, resolução de 
problemas e esclarecimentos de dúvidas. 
 
19 – DA GARANTIA 
 
19.1 – A contratada deverá dar garantia dos equipamentos fornecidos contra quaisquer defeitos de fabricação 
pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal, exceto para o item 03 (Poste 
modelo 1D) que consta do Anexo I – Termo de Referência, que deverá possuir garantia mínima de 05 (cinco) 
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anos contra defeitos de fabricação, devendo substituir, por sua conta e nos prazos fixados pelo contratante, os 
produtos que forem recusados por defeitos ou apresentar avarias que comprometam o seu uso. 
 
19.2 – A empresa contratada fica obrigada a expedir, ao final dos serviços, declaração de garantia dos 
serviços pelo período de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Código Civil. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto 
adjudicado dentro das especificações. 
 
20.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
20.3 - Designar um servidor para acompanhar a execução dos serviços e a entrega dos produtos, nos termos do 
art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
20.4 - Notificar, por escrito, a licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso daexecução, 
fixando prazo para sua correção. 
 
20.5 - Fiscalizar livremente a execução dos serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos. 
 
20.6 - Acompanhar a execução dos serviços, podendo intervir, para fins de ajuste ou suspensão da execução dos 
mesmos; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços fora das especificações deste Edital. 
 
21 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E PRAZOS 
 
21.1 - A instalação dos equipamentos e materiais, para pleno funcionamento do sistema de 
monitoramento deverá ser de realizada no prazo máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento 
da Ordem de Serviço. 
 
21.2 - O treinamento dos servidores que executarão o monitoramento deverá ocorrer no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados da data da entrega da instalação dos equipamentos e materiais. 
 
21.3 – A empresa contratada deverá dar manutenção pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data de emissão da nota fiscal de venda e/ou serviços, sendo que o tempo máximo para o restabelecimento do 
funcionamento da(s) parte(s) do sistema será de 24 horas. 
 
21.4 - Somente após a emissão da Ordem de serviço, é que a licitante vencedora deverá iniciar o 
cumprimento das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
 
21.5 – O objeto desta Licitação não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas 
neste Edital e seus anexos, ou na Ordem de Serviço. 
 
21.6 – A contratada deverá manter durante toda a execução do contratos, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
21.7 – A contratada deverá efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, 
devendo apresentá-la em até 02 dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
21.8 – É vedada a transferência do objeto sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra à 
transferência, o contratos será rescindida na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
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22 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
22.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o 
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou 
exclusivo critério de avaliação. 
 
22.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra, ou a quem o município 
designar que por seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca 
da aceitação do objeto. 
 
22.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesa de 
transporte ou qualquer outra necessária à substituição do objeto deste Edital.  
 
 23 - DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
23.1- O objeto deste Edital será recebido nas condições descritas abaixo: 
 
23.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo nº. 74 da Lei 8.666/93. 
 
23.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas o que se dará após o 
recebimento provisório. 
 
24 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
24.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega dos produtos e execução 
dos serviços objeto deste Edital, através de profissionais competentes, que poderão, constatando a 
inobservância quanto às especificações deste: 
 
24.1.1 – Rescindir o contrato. 
24.1.2 - Mandar suspender a execução dos serviços. 
24.1.3 - Mandar refazer o serviço. 
24.1.4 – Suspender o pagamento. 
 
24.2 - O objeto deste Edital, mesmo que executado e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição 
desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que 
comprometam a integridade dos serviços. 
 
25 - DOS PREÇOS 
 
25.1 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, devendo a contratada 
requerer à correção à Secretaria competente, fazendo provas, depois de transcorrido o prazo de validade da 
proposta.  
 
26 - DO PAGAMENTO 
 
26.1 – O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, através de depósito em conta corrente da 
contratada, em parcela única, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da apresentação pela contratada da 
nota fiscal, devidamente aceita e acompanhada de termo circunstanciado de recebimento, expedido pelo 
Secretário Municipal de Administração e Finanças, para este fim especifico. 
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26.2 – A contratada deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu 
nome, para efetuar o depósito do pagamento.  
 
26.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
27 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
27.1 – O contrato advindo deste Pregão poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo 
nº. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
28 - DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
28.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão nos termos do Artigonº. 78 com as 
consequências contratuais previstas no Artigo nº. 80 ambos da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 7º da Lei nº. 
10.520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
28.1.1 – Advertência. 
 
28.1.2 - Multa: 
 
28.1.2.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada ao pagamento de multa no 
valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido por dia de atraso. 
 
28.1.2.2 - Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o ajuste oriundo deste Edital, 
a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por cento), do valor total 
ajustado, atualizado. 
 
28.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à contratada, o valor da multa prevista neste Edital. 
 
28.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
28.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, bem como encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município. 
 
29 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
29.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão. 
 
30 - DA SUB-ROGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
30.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da empresa vencedora, salvo o disposto na cláusula seguinte 
deste Pregão. 
 
31 - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
31.1 – O contrato advindo deste Pregão vincula as partes que dele participam e seus sucessores a qualquer 
título. 
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32 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
32.1 – O contrato advindo deste Pregão reger-se-á em conformidade com os termos desta, com a Lei nº. 
8.666/93, Lei nº. 10.520 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
33 - DOS CASOS OMISSOS 
 
33.1 - Os casos omissos do presente Pregão serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das disposições 
da Lei nº. 10.520/2002, Lei nº. 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
34 - DO FORO 
 
34.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alpinópolis/MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Pregão, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.  
 
35 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
35.1 - A pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias, para esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório. 
 
35.2 - A apresentação de proposta implica tacitamente a aceitação de todos os termos contidos neste Pregão. 
 
35.3 - Em qualquer fase do procedimento Licitatório, o Município de São José da Barra se reserva o direito de 
solicitar aos proponentes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo e entendimento dos 
documentos apresentados. 
 
35.4 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, em qualquer época, alterar as datas fixadas 
nestes documentos do Pregão, bem como suspender, revogar ou anular, total ou parcialmente, em qualquer de 
suas etapas. A ele se reserva ainda o direito de INABILITAR ou DESCLASSIFICAR qualquer proposta que não 
atenda a todas as condições estabelecidas desta e nos documentos que dela fazem parte. 
 
35.5 - Todas as condições desta licitação, bem como os elementos nela referidos, especificações, documentos de 
habilitação, documentos técnicos e financeiros, proposta comercial, cronograma, relação quantitativa e outros 
constantes deste processo licitatório, serão partes integrantes do contrato a ser celebrada entre a Licitante 
vencedora e o contratante. 
 
35.6 - E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado o seu extrato no Quadro 
de Avisos desta Municipalidade, no Jornal Folha da Manhã (Jornal Regional da cidade de Passos/MG) e 
publicado ainda no site www.saojosedabarra.mg.gov.br. 
 
35.7 - O Edital e seus anexos estão à disposição no Setor de Licitação, podendo o mesmo ser solicitado no 
tel.: (35) 3523-9115/3523-9200, onde será enviado por e-mail, ou ainda, obtendo a cópia do mesmo mediante 
apresentação de guia de arrecadação do pagamento da Taxa não reembolsável de R$10,00(dez reais) a ser 
recolhida através de guia de arrecadação. 

 

São José da Barra, 18 de junho de 2018. 
 

__________________________________________ 
LARISSA AVELAR SILVA 

Pregoeira Titular da Comissão Permanente de Licitação 
________________________________________ ________________________________________
VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA 

Equipe de Apoio 
DRIELLE CRISLAINE ALVES DA SILVA 

Equipe de Apoio
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2018 

 
1 - OBJETO: “Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, 
instalação, configuração, assistência técnica e manutenção para sistema de monitoramento por 
câmeras com transmissão/recepção interligada com os bairros do município e com a sala de 
monitoramento através do convênio nº. 1491001817/2017 firmado entre o município de São José da 
Barra e o Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Governo”. 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS E VALORES DE REFERÊNCIA 
 

Lote Item 
Quantidade 
Estimada 

Unidade Descrição 
Preço Unitário 
de Referência 

Único 

01 09 Unidade Câmera Digital Speed Dome IP R$ 6.805,33 
02 08 Unidade Câmera Digital Fixa IP R$ 1.830,67 
03 08 Unidade Poste modelo 1D R$ 4.250,00 
04 09 Unidade Poste modelo 1F R$ 2.250,00 
05 22 Unidade Caixa hermética R$ 1.533,33 
06 02 Unidade Estrutura vertical R$ 4.833,33 

07 1,5 Quilômetro 
Rede de fibra óptica (3 pares) (serviços e 
materiais) 

R$ 15.250,00 

08 4,3 Quilômetro 
Rede de fibra óptica (1 par) (serviços e 
materiais) 

R$ 10.000,00 

09 34 Unidade Conversor óptico e acessórios R$ 566,67 
10 01 Unidade Radio Base (Repetidora) R$ 12.750,00 
11 02 Unidade Radio Cliente (Bairros) R$ 3.966,67 
12 02 Conjunto Radio Ponto-a-Ponto 25Mps R$ 8.166,67 
13 01 Conjunto Radio Ponto-a-Ponto 50Mps R$ 8.300,00 
14 01 Unidade Swtich 24 portas R$ 2.833,33 
15 05 Unidade Swtich 8 portas R$ 1.500,00 
16 17 Unidade Nobreak 600VA R$ 550,00 
17 04 Unidade Nobreak 1000VA R$ 1.066,67 
18 02 Unidade Nobreak 3KVA R$ 7.000,00 
19 23 Kit Kit de acessórios R$ 1.083,33 
20 01 Unidade Rack 19” 44U R$ 3.666,67 
21 01 Unidade Monitor modelo 1 R$ 4.600,00 
22 01 Unidade Monitor modelo 2 R$ 1.400,00 
23 01 Unidade Mesa de controle (Joystick) R$ 10.666,67 
24 01 Unidade Computador de operação R$ 7.933,33 
25 01 Unidade Monitor modelo 3 R$ 1.166,67 
26 01 Unidade Servidor de gerenciamento e gravação R$ 24.666,68 

27 17 Serviço 
Serviços de instalação - ponto de 
monitoramento 

R$ 1.700,00 

28 01 Serviço Serviços de instalação - repetidora R$ 2.333,33 
29 04 Serviço Serviços de instalação - ponto de radio bairro R$ 1.666,67 
30 01 Serviço Serviços de instalação - centro de controle R$ 2.333,33 

31 01 Serviço 
Capacitação (treinamento) operação e 
gerência 

R$ 2.000,00 

32 01 Documento 
Documentação – Projeto executivo e dados 
do sistema 

R$ 2.000,00 

33 01 Documento Documentação CEMIG R$ 6.666,67 
34 06 Serviço Licença Anatel - Ponto de Radio R$ 616,67 
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35 01 Licença 
Licença do Software de Monitoramento e 
gravação - até 20 câmeras 

R$ 11.666,67 

 

3 – CARACTERÍSTICAS E FINALIDADE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 
 

3.1 - O projeto de vídeo monitoramento tem como objetivo a monitoração de pessoas e veículos em pontos 
estratégicos do município – zona urbana, bairros Can-can, Furnas, Bom Jesus dos Campos e Cachoeira da 
Laje - através de câmeras Speed Dome que possibilitarão monitorar tais áreas fazendo o reconhecimento de 
pessoas e placas de veículos mesmo que estejam distantes. Estas câmeras deverão ser operadas remotamente 
por um agente na central de monitoramento e deverão possibilitar a aplicação de zoom e movimentação em 
360º. Também deverão ser instaladas câmeras fixas posicionadas em acessos tanto da cidade quanto dos 
bairros citados para estarem em tempo integral registrando a entrada e saída de pessoas/veículos. 
 

3.2 - O sistema deverá permitir a visualização de imagens simultâneas bem como o armazenamento das 
mesmas por um período não inferior a 15 dias para posterior análise e controle de informações. Neste 
sistema as câmeras transmitirão as imagens para o sistema de gerenciamento utilizando comunicação digital 
via rádio e redes de fibra óptica, sem perda de qualidade utilizando a resolução das câmeras conforme as 
especificações indicadas neste edital.  
 

3.3 - O software de gerenciamento bem como o hardware (servidor de imagens e HD) disponibilizados 
deverão ter capacidade mínima para operar 20 (vinte) câmeras tendo em vista a possibilidade de expansão do 
sistema. 
 

4 - DESCRIÇÃO GERAL DA INFRAESTRUTURA E REQUISITOS 
 

4.1 - O projeto deverá ser composto por plataformas tecnológicas e serviços qualificados que garantem os 
seguintes princípios de funcionamento: 
 

4.1.1 – Alta disponibilidade; 
4.1.2 – Fácil expansibilidade; 
4.1.3 – Ser restrito e protegido; 
4.1.4 - Flexibilidade, garantia de uso de variados fornecedores de câmeras; 
 

4.2 - A instalação das câmeras para captura dos vídeos será em pontos estratégicos onde encontram-se 
localizados os cruzamentos, entradas e saídas dos logradouros. Nestes locais serão implantados postes de até 
6,0 metros de altura, para suporte das câmeras. Será fixada uma caixa metálica em cada poste, a qual 
abrigará equipamentos tais como: nobreak, switches, conversores de mídia, fontes de alimentação, conexões 
elétricas (barra de tomadas), protetores de linhas elétricas. A energia elétrica será retirada diretamente dos 
postes da concessionária de energia, ou de pontos a serem indicados pelo responsável da prefeitura. O 
cabeamento será embutido na parte oca do poste e do suporte de modo a ficar totalmente protegido contra 
atos de vandalismo. As câmeras serão conectadas aos outros equipamentos através cabos UTP CAT 5 ou 
superior. Os pontos de monitoramentos deverão ser interligados via rede de fibra óptica e de rádios até a base 
de monitoramento, onde será instalada a central para vídeo monitoramento. Esta central será a responsável 
pelo controle, visualização e gravação das imagens de todas as câmeras. Os cabos óticos e elétricos, dentro 
da central de monitoramento, serão conectorizados e disponibilizados em armário próprio juntamente com 
outros equipamentos. A implantação do sistema será viabilizada através da compra/fornecimento dos 
equipamentos especificados neste projeto e seus anexos, acompanhados dos serviços necessários para a 
completa instalação e integração das plataformas de software e hardware. 

 

5 – INFRAESTRUTURA 
 

5.1 - O módulo de infraestrutura deverá ser fornecido de forma integral pelo fornecedor e será composto por: 
postes para fixação das câmeras e seus pontos de energia, eletro calhas, derivações, tubulação, eletro-dutos, 
caixas de passagens, elementos de fixação, cabos, conectores, além da rede de fibras ópticas e sistema de 
rádio ponto a ponto e ponto a multiponto que também incluirá todas as miscelâneas para a instalação da 
mesma e outros seja interna (central de monitoramento) ou externa (pontos de captura de imagens). 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

5.2 - A Central de Monitoramento que será encarregada pelo monitoramento, gravação, reprodução, 
supervisão e controle das diversas câmeras de vídeo deverá ter sua infra-estrutura fornecida também de 
forma integral, incluindo dos materiais e serviços necessários. O cabeamento não poderá ser instalado de 
forma exposta e a adequação da rede elétrica da sala disponibilizada deverá ser feito pela empresa 
fornecedora. 
 

6 - LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 

Sigla Descrição 
Modelo de 
Câmera 

Local Descrição 
Coordenadas 

(Lat/Lon) 

PC Ponto concentrador  

Quartel da 
PM 

Quartel da PM 
-20,7180° 
-46,3134° 

CC1 Câmera 1 Speed Dome Entrada da cidade 
-20,7190° 
-46,3217° 

CC2 Câmera 2 Speed Dome Praça 
-20,7180° 
-46,3142° 

CC3 Câmera 3 Speed Dome Praça da Matriz 
-20,7182° 
-46,3120° 

CC4 Câmera 4 Fixa Saída bairro Bom Jesus dos Campos 
-20,7188° 
-46,3108° 

B1C1 Câmera 1 Fixa 

Can-can 

Saída para MG050 
-20,6922° 
-46,3531° 

B1C2 Câmera 2 Fixa Saída para Furnas 
-20,6893° 
-46,3510° 

B1C3 Câmera 3 Dome Praça da Igreja 
-20,6805° 
-46,3514° 

B1R Ponto de rádio  Posto de Saúde 
-20,6913° 
-46,3511° 

B2C1 Câmera 1 Speed Dome 

Furnas 

Rotatória Posto de combustível 
-20,6757° 
-46,3356° 

B2C2 Câmera 2 Speed Dome Ponto de ônibus 
-20,6831° 
-46,3346° 

B2C3 Câmera 3 Fixa Esquina Banco do Brasil 
-20,6867° 
-46,3342° 

B2C4 Câmera 4 Fixa Saída para São Jose da Barra 
-20,6894° 
-46,3302° 

B2R Ponto de rádio  Posto de Saúde 
-20,6858° 
-46,3341° 

B3C1 Câmera 1 Fixa 

Bom Jesus 
dos Campos 

Saída para Fazenda União 
-20,7670° 
-46,2165° 

B3C2 Câmera 2 Speed Dome Saída para São Jose da Barra 
-20,7663° 
-46,2188° 

B3C3 Câmera 3 Speed Dome Praça/escola 
-20,7657° 
-46,2168° 

B3R Ponto de rádio  Escola Municipal 
-20,7655° 
-46,2164° 

B4C1 Câmera 1 Fixa 

Cachoeira da 
Laje 

Saída para São Jose da Barra 
-20,7465° 
-46,3188° 

B4C2 Câmera 2 Speed Dome Praça 
-20,7515° 
-46,3169° 

B4C3 Câmera 3 Fixa Saída para Sítios 
-20,7520° 
-46,3160° 

B4R Ponto de rádio  Posto de Saúde 
-20,7521° 
-46,3158° 
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7 – PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

MATERIAIS E SERVIÇOS G PC CC1 CC2 CC3 CC4 RP B1C1 B1C2 B1C3 B1R B2C1 B2C2 B2C3 B2C4 B2R B3C1 B3C2 B3C3 B3R B4C1 B4C2R B4C3 B4R Quant Unid. 

Câmera Digital Speed Dome IP     1 1 1         1   1 1         1 1     1     9 pç 

Câmera Digital Fixa IP           1   1 1         1 1   1       1   1   8 pç 

Poste modelo 1D     1 1 1         1     1         1 1     1     8 pç 

Poste modelo 1F           1   1 1 1       1 1   1       1   1   9 pç 

Caixa hermética     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 pç 

Estrutura vertical   1                 1                           2 pç 

Rede de fibra óptica (3 pares) (serv. e 
mat.) 

1,5                                               1,5 km 

Rede de fibra óptica (1 par) (serv. e 
mat.) 

4,3                                               4,3 Km 

Conversor ópticos e acessórios   4 1 1 1 1   1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 34 pç 

Documentação Cemig 1                                               1 doc 

Radio Base (Repetidora)             1                                   1 pç 

Radio Cliente (Bairros)                     1         1                 2 pç 

Radio Ponto-a-Ponto 25Mps                                       1       1 2 cj 

Radio Ponto-a-Ponto 50Mps   1                                             1 cj 

Licença Antatel - Ponto de Radio   1         1       1         1       1       1 6 serv 

Swtich 24 portas    1                                             1 pç 

Swtich 8 portas             1       1         1       1       1 5 pç 

Nobreak 600VA     1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1   1 1 1   1 1 1   17 pç 

Nobreak 1000VA                     1         1       1       1 4 pç 

Nobreak 3KVA   1         1                                   2 pç 

Kit de acessórios    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 kit 

Rack 19” 44U   1                                             1 pç 

Monitor modelo 1   1                                             1 pç 

Monitor modelo 2   1                                             1 pç 

Mesa de controle (Joystick)    1                                             1 pç 

Computador de operação   1                                             1 pç 

Servidor de gerenciamento e gravação   1                                             1 pç 
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Monitor modelo 3   1                                             1 pç 

Lic. software de Monit. e grav – até 20 
câm. 

  1                                             1 lic 

Serv. de instalação - ponto de monit.     1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1   1 1 1   1 1 1   17 serv 

Serv. de instalação - repetidora             1                                   1 serv 

Serv. de instalação - ponto de radio 
bairro 

                    1         1       1       1 4 serv 

Serv. de instalação - centro de controle   1                                             1 serv 

Capacitação (treinam) operação e 
gerência 

1                                               1 serv 

Doc – Projeto exec e dados do sistema 1                                               1 doc 

  

       8 – DIAGRAMA DO SISTEMA 
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9 - DIAGRAMA DE ENLACES ÓPTICOS 
 

9.1 - Bairro 1: Can-Can 
 

 
 

 
9.2 - Bairro 2: Furnas 
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9.3 - Bairro 3 – Bom Jesus dos Campos 
 

 
 
9.4 – Bairro 4 – Cachoeira da Laje 
 

 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9.5 - Cidade: São Jose da Barra 
 

 
 

10 - ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
 
10.1 – As especificações apresentadas são os requisitos mínimos para fornecimento, devendo cada item ser 
compatível tecnicamente com a descrição. 
 
10.2 - Câmera Digital Speed Dome IP: 
 
10.2.1 - Deve possuir sensor de tamanho 1/3” do tipo CCD ou CMOS; 
10.2.2 - Deve possuir lente com zoom óptico de pelo menos 20x e 16x de Zoom Digital; 
10.2.3 - Deve possuir resolução de imagem de 1920X1080p 
10.2.4 - Sensibilidade mínima deverá ser igual ou inferior 0,1 lux em modo colorido e 0,01 lux em modo 
preto e branco; 
10.2.5 - Deve possuir lente auto-íris; 
10.2.6 - Deve ser do tipo Day/Night; 
10.2.7 - Deve possuir o recurso de ajuste de foco automático ou manual; 
10.2.8 - Deve possuir recurso para ajuste de velocidade de controle de zoom da lente; 
10.2.9 - Deve possuir recurso de Amplo alcance dinâmico ou Compensação de luz de fundo; 
10.2.10 - Deve possuir recurso de ajuste de balanço de branco; 
10.2.11 - Deve possuir ajuste do tempo do obturador de até 1/30.000 segundos; 
10.2.12 - Deve possuir relação sinal/ruído melhor que 50dB; 
10.2.13 - Deverá dispor de processamento de vídeo em tempo real para estabilização de imagens durante uso 
de zoom, sem reduzir sensibilidade da câmera; 
10.2.14 - Deve apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal (“pan”) de 360° contínuos e 
movimento de rotação vertical (“tilt”) de 180° com autoflip; 
10.2.15 - Velocidade de “pan” de 0.1º até 240º/s em manual, com velocidade para presets de 400º/seg; 
Velocidade de “tilt” de 0.1º até 240º/s em manual, com velocidade para presets de 400º/seg; 
10.2.16 - Deve implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; 
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10.2.17 - Deve permitir a transmissão simultânea de pelo menos 2(dois) fluxos independentes de vídeo; 
10.2.18 - Deve permitir configuração da taxa de dados utilizados para transmissão de imagem; 
10.2.19 - Deve possibilitar visualização das imagens e configuração via Web Browser; 
10.2.20 - Deve permitir inclusão de texto, ID de câmera, preset e posição na imagem; 
10.2.21 - Deve permitir programar inteligência de rastreio automático de objetos em movimento na cena; 
10.2.22 - Deve permitir implementar máscara de privacidade; 
10.2.23 - Deve dispor de, no mínimo, 200 (duzentas) posições programáveis (Presets) e 4 (Tours); 
10.2.24 - Deve possuir formato de dados de rede em 100BASE-TX 802.3u; 
10.2.25 - Deve possuir protocolos de rede: TCP, UDP, IP, IPv4, IGMP, DNS, DHCP, RTSP, RTP, NTP, 
HTTP; 
10.2.26 - Deve possuir API aberta para integração; 
10.2.27 - Deve pertencer a um fabricante membro ativo no fórum ONVIF; 
10.2.28 - Deve possuir suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP; 
10.2.29 - O equipamento deverá possuir slot para armazenamento off-line em caso de perca de conectividade 
com a central; 
10.2.30 - Deve permitir controlar o acesso ao dispositivo com no mínimo três níveis de usuário com nome e 
senha; 
10.2.31 - Deve conter caixa de proteção pendente em alumínio; 
10.2.32 - Deve ter grau de proteção IP66 ou superior; 
10.2.33 - As Câmeras deverão ser nativas IP, vedado o uso de conversores ou equipamentos analógicos; 
10.2.34 - Deverá possuir protetor de surto intrínseco ao equipamento, caso a câmera ofertada não possua tal 
função poderá ofertar um equipamento externo; 
 
10.3 - Câmera Digital Fixa IP: 
 
10.3.1 - A câmera fixa deverá ser do tipo Bullet (canhão) com carcaça e suportes de alta resistência bem 
como usar redes IP para tráfego de imagens, além de fazer compactação de vídeo em, pelo menos, H.264 
(MPEG-4), MJPEG; 
10.3.2 - Deverá suportar o funcionamento diuturno, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias 
por ano; 
10.3.3 - A câmera deve possuir uma conexão padrão RJ45 de 10/100 Mbps; 
10.3.4 - Deverá suportar os seguintes protocolos: a) TCP / IP; b) RTSP; c) RTCP; d) HTTP e HTTPs; e) 
FTP; f)  PPoE; g) DNS e DDNS; h) DHCP; i) RTP; j) SMTP; k) SNMP; l) NTP; m) UPnP; n) SIP; o) IGMP; 
p) CoS e QoS;  q) ICMP 
10.3.5 - Deverá operar no modo colorido em ambientes com luminosidade mínima de 0,01 lux;  
10.3.6 - Resolução melhor ou igual a 1920 x1080 com taxa de quadros por segundo 25 e 30 fps; 
10.3.7 - Deve possuir lente varifocal com range entre a 2.8 mm a 12mm de abertura; 
10.3.8 - A câmera deverá ser capaz de operar com alimentação PoE 802.3af MDI; 
10.3.9 - Deverá ser fornecida uma fonte de alimentação compatível com o equipamento, indicada pelo 
fabricante da câmera; 
10.3.10 - Funções especiais: a) Menu de configuração (setup) acessível via browser (internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google chrome ou similares); b) Deve suportar zonas de mascaramento em locais 
específicos; c) Compatível com a tecnologia WDR; 
10.3.11 - Caixa de proteção externa para câmera: Construída em material resistente com proteção contra 
intempéries com grau de proteção IP66; 
10.3.12 - Deverá ser fornecida com todos os acessórios necessários à sua fixação nos postes, incluindo os 
patch cords (cat6) de 5 m para ligação da câmera com o conversor de mídia; 
10.3.13 - Deverá ser compatível com o software de monitoramento especificado; 
10.3.14 - Deve suportar temperaturas de – 30 °C ~ 60 °C; 
10.3.15 - Deve ser compatível com protocolo ONVIF;  
10.3.16 - Deve ser Infravermelho com alcance de 30 m; 
 
10.4 - Poste para câmeras Modelo 1D: 
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10.4.1 - Fabricado em forma poligonal em chapa de aço, com parede mínima de 3 mm; 
10.4.2 - Base cônica octogonal de 3.500 mm, 
10.4.3 - Topo giratório octogonal altura de 1.500mm; 
10.4.4 - Carga a ser suportada: peso de até 50 Kg sobre o braço, e 01 metros quadrado de área de exposição a 
ventos; 
10.4.5 - Ventos locais considerados: até 80 km por hora; 
10.4.6 - Estrutura interna: OCA, para passagem de cabeamentos; 
10.4.7 - Garantia: mínima de 5 anos, contra defeitos de fabricação; 
10.4.8 - Fabricação em chapa de aço carbono sae 1010/1020; 
10.4.9 - Tratamento Anti-Corrosivo: Galvanização a fogo por imersão a quente interna e externamente, 
conforme Normas da ASTM. 
10.4.10 - Sustentação autoportante, para instalação sobre sapata de concreto, dimensionado para evitar 
movimentos excessivos provocados por ventos de intensidade normal; 
10.4.11 - Altura livre = 5.000mm, diâmetro externo inferior = 220mm e diâmetro externo superior = 100mm, 
fornecido com flange 350mm x 350mm x 1/2´´ e 04 chumbadores M19 x 850mm, intertravados entre si; 
10.4.12 - Ter janela de inspeção, adaptação do tipo cachimbo em tubo 48mm para acoplamento da caixa de 
equipamentos e de passagem de cabeamento, topo giratório com projeção e prolongamento lançado a Frente 
= 1.000mm com Diâmetro externo de 76mm e joelho de 1 1/2´´ para acoplamento de câmera dome. 
 
10.5 - Poste para câmeras Modelo 2F 
 
10.5.1 - Poste Octogonal Flangeado, com topo giratório p/ câmera Fixas deverá ser fabricado em chapa de 
aço carbono sae 1010/1020; 
10.5.2 - Forma construtiva da parte vertical tronco cônica com formato Cônico 08 Lados; 
10.5.3 - Ser submetido ao processo de galvanização a fogo por imersão a quente interna e externamente; 
Sustentação autoportante, para instalação sobre sapata de concreto, dimensionado p/evitar movimentos 
excessivos provocados p/ventos de intensidade normal;  
10.5.4 - Altura Livre = 5.000mm, diâmetro inferior = 130 mm e superior = 80mm, fabricado com flange 
280mm x 280mm x 3/8´´  04 chumbadores M19 x 850mm, intertravados entre si; 
10.5.5 - Ter janela de inspeção, tubo cachimbo para acoplamento da caixa de equipamentos e de passagem 
de cabeamento com diâmetro externo de 48mm, fornecido com suporte giratório para acoplamento de até 04 
câmeras fixas: 
 
10.6 - Caixa hermética: 
 
10.6.1 - A caixa hermética deve apresentar as seguintes características mínimas: 
10.6.2 - Construída em aço carbono com espessura de 1,2 mm; 
10.6.3 - Porta em aço carbono com espessura de 1,2 mm; 
10.6.4 - Dobradiças de grande resistência com pinos de aço e montagem rápida; 
10.6.5 - Placa de montagem confeccionada em aço carbono com espessura de 1,9 mm fixada no fundo da 
caixa; 
10.6.6 - Sistema de ventilação forçado; 
10.6.7 - Abertura de ventilação lateral inferior; 
10.6.8 - Dois suportes, tipo trilho, na parte traseira, para fixação em poste com abraçadeiras; 
10.6.9 - Permitir furos para instalação de prensa cabos na parte inferior do gabinete; 
10.6.10 - Dimensões externas de 600x500x150mm; 
10.6.11 - Deve-se contemplar barramentos, disjuntores, réguas de tomada, protetores de surto para todas as 
interfaces lógicas (vídeo, dados e rede), canaletas com recorte aberto, bornes, plugues, tomadas, réguas de 
tomadas, trilho de montagem, suporte para nobreak, fios e cabos elétricos, parafusos, unidut, arruelas, buchas 
e demais itens para a perfeita montagem, acabamento e disposição dos equipamentos. 
 
10.7 - Estrutura vertical 
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10.7.1 - Estrutura a ser instalada para receber os rádios/antenas nos pontos Can-can e no Ponto Concentrador. 
Deverá se enquadrar nas especificações mínimas abaixo descritas: 
 
10.7.1.1 - Altura de 12 metros; 
10.7.1.2 - Estrutura treliçada auto-sustentável, triangular, base de 60x60x60cm, e topo de 40x40x40cm; 
Montagem em módulos de comprimento de 3 metros. 
10.7.1.3 - Os módulos deverão ser pintados em vermelho e branco com tratamento anti-ferrugem e pintura 
esmaltada. 
10.7.1.4 - Ligação entre os módulos da estrutura por meio de parafusos e porcas inoxidáveis. 
10.7.1.5 - Módulos com treliçamento em ferro mecânico 1/2” de 50 em 50cm, interligando os montantes e 
em diagonal em toda extensão nas 3 faces do módulo. 
10.7.1.6 - Montantes dos módulos em tubos 1 1/4" em chapa n° 14; 
10.7.1.7 - Bases dos módulos: cantoneira 1 1/2" em chapa 3/16”; 
10.7.1.8 - Base de sustentação fixada em concreto usinado em perfuração do solo na dimensão de 1,5 m 
(profundidade) x 1,0 m (diâmetro); 
10.7.1.9 - Área de exposição aos ventos de 1m². 
 
10.8 - Rede de fibra óptica (3 pares) (serviços e materiais) 
 
10.8.1 - A rede fibra óptica utilizando cabo óptico de 6 vias (3 pares) deverá ser instada para atender as 4 
(quatro) câmeras previstas para monitorar a cidade, com os seguintes requisitos mínimos: 
 
10.8.1.1 - Interligar as quatro câmeras a serem instaladas na cidade; 
10.8.1.2 - Atender com percurso entre os pontos. 
10.8.1.3 - Interligar cada câmera IP ao servidor de imagens através conversor elétricos/óptico os quais 
deveram usar apenas única via de fibra óptica tipo monomodo. 
10.8.1.4 - Utilizar cabos ópticos dielétricos autossustentados de 6 fibras, tipo monomodo (SM), curado com 
UV, com núcleo resistente a penetração de umidade e revestimento externo de material termoplástico, sendo 
indicados para instalações aéreas em vãos mínimos de 80 metros. 
10.8.1.5 - Deverá estar considerado o fornecimento de todos os itens necessários para fixação dos cabos 
ópticos no posteamento, bem como a infra-estrutura para terminação em cada ponto, tais como: dutos de 
passagem subterrânea, caixas de passagens, eletrodutos metálicos, etc; 
10.8.1.6 - Deverá ser considerado o fornecimento de todos os acessórios necessários para compor a rede de 
fibra óptica, tais como: ferramentas, conectores, caixas de emenda, emendas por fusão, pontos de terminação 
óptica, terminadores ópticos, DIO, etc. 
 
10.9 - Rede de fibra óptica (1 par) (serviços e materiais) 
 
10.9.1 A rede fibra óptica utilizando cabo óptico de 2 vias (1 par) deverá ser instada nos bairros para 
interligação das câmeras ao ponto de rádio (PR) de cada local, com os seguintes requisitos mínimos: 
 
10.9.1.1 - Atender com percurso entre as câmeras e o ponto de rádio. 
10.9.1.2 - Interligar cada câmera IP ao ponto de rádio de cada bairro através conversor elétricos/óptico os 
quais deveram usar apenas única via de fibra óptica tipo monomodo. 
10.9.1.3 - Utilizar cabos ópticos dielétricos autossustentados de 2 fibras, tipo monomodo (SM), curado com 
UV, com núcleo resistente a penetração de umidade e revestimento externo de material termoplástico, sendo 
indicados para instalações aéreas em vãos mínimos de 80 metros. 
10.9.1.4 - Deverá estar considerado o fornecimento de todos itens necessários para fixação dos cabos ópticos 
no posteamento, bem como a infra-estrutura para terminação em cada ponto, tais como: dutos de passagem 
subterrâneas, caixas de passagens, eletrodutos metálicos, etc; 
10.9.1.5 - Deverá ser considerado o fornecimento de todos os acessórios necessários para compor a rede de 
fibra óptica, tais como: ferramentas, conectores, emendas por fusão, caixas de emenda, pontos de terminação 
óptica, terminadores ópticos, DIO, etc. 
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10.10 - Conversor óptico e acessórios: 
 
10.10.1 - Conectar 1 sinal de ethernet 10/100Mbps. 
10.10.2 - Uso em fibra óptica multimodo ou monomodo. 
10.10.3 - Distâncias mínimas de enlace: 20Km para monomodo. 
10.10.4 - Interface Óptica: 01 Canal Ethernet 10/100Mbps 
10.10.5 - Transmissão: 01 Fibra Óptica (Plug-and-play); 
10.10.6 - Comprimento de Onda:1310/1550nm; 
10.10.7 - Alimentação: 100~240V 
 
10.11 - Documentação Cemig: 
 
10.11.1 - A documentação relativa à licença de uso da postiação junto a Cemig deverá seguir os seguintes 
requisitos mínimos: 
 
10.11.1.1 - Levantamento de campo; 
10.11.1.2 - Levantamento de todas as informações para elaboração do projeto e cálculo de esforço; 
10.11.1.3 - Verificação da postiação: Tipo (madeira, concreto, ferro); 
10.11.1.4 - Proprietário (Cia. Energia, Cia. Telefônica, etc); Equipamento Suportado (Chaves, Trafo, 
Aterramento, etc); 
10.11.1.5 - Distância entre eles; 
10.11.1.6 - Strand (Caminhos possíveis de interligação dos postes); 
10.11.1.7 - Existência de outras operadoras de telecomunicações (cabo, telefonia, etc) energia elétrica; 
10.11.1.8 - Conformidade geografia, com coordenadas UTM; 
10.11.1.9 - Logradouros: Nomes, conforme base dos Correios; 
10.11.1.10 - Mapa Digital - CAD: Com as informações colhidas em campo deverá ser elaborado um arquivo 
10.11.1.11 - CAD de acordo com as simbologias exigidas e normas vigentes, apresentando o layout 
especificando tipo de projeto, localidade, número do projeto, metragens, equipamentos, quantidade de postes 
utilizados, etc; 
10.11.1.12 - Posicionamento dos postes com as devidas altura e capacidade; 
10.11.1.13 - Metragem entre os postes; 
10.11.1.14 - Distribuição dos equipamentos para rede FTP; 
10.11.1.15 - Cálculos de Esforço Mecânico: apresentar em uma planilha com os cálculos do esforço 
empregado pelos cabos existente nos postes a serem utilizados nas postiações da companhia elétrica para dar 
a entrada na liberação dos mesmos. 
10.11.1.16 - Emissão de mapa em arquivo digital, planilha (PDF) com os cálculos dos esforços, carta de 
apresentação do projeto e ART do técnico responsável. Todos os arquivos informados acima também serão 
entregues impressos. Sendo o mapa em formato A3 e os demais no formato A4." 
 
10.11.2 - Observações: 
 
10.11.2.1 - Todo processo para legalização junto a Cemig, será a cargo da contratada. 
10.11.2.2 - Custo referente ao aluguel da postiação será a cargo da Prefeitura 
 
10.12 - Rádio Base 
 
10.12.1 - Deverá ser configurável nas seguintes frequências: 4.9, 5.4 e 5.8Ghz; 
10.12.2 - Deverá possuir largura de Canal: 10, 20 e 40MHz; 
10.12.3 - Deverá possuir tecnologia de transmissão: OFDM; 
10.12.4 - Deverá possuir modulação: BPSK, QSPK, 16 QAM, 64QAM; 
10.12.5 - Deverá possuir, no mínimo, taxa de dados: 50Mbps; 
10.12.6 - O rádio proposto deve suportar MiMo 2x2 nas duas direções: base para assinante e assinante para 
base; 
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10.12.7 - O rádio proposto deve ser conectorizado ou com antena integrada, caso a antena for externa a 
mesma deverá possuir certificação ANATEL. 
10.12.8 - Deverá possuir Criptografia: WEP 128 bits e/ou AES 128 bits; 
10.12.9 - Deverá possuir Analisador de Espectro; 
10.12.10 - Potência mínima de Saída do Transmissor: 23dBm; 
10.12.11 - Deverá possuir protetor de surto integrado ou externo; 
10.12.12 - Deverá ser equipamento outdoor que atenda a norma IP67; 
10.12.13 - Deverá possuir pelo menos uma interface Gigabit Ethernet 100/1000 Mbps; 
10.12.14 - Deverá possuir alimentação elétrica: 110/220 v; 
10.12.15 - Deverá possuir suporte mínimo a VLAN baseado no IEEE 802.1q; 
10.12.16 - Deverá possuir Upload/Download de configuração; 
10.12.17 - Deverá possuir protetor de surto integrado;  
10.12.18 - Deverá suportar os métodos de segurança ACL e/ou controle MAC; 
10.12.19 - Deverá permitir de configuração de VLAN;  
10.12.20 - Deverá permitir atualizações do equipamento através de software;  
10.12.21 - Deverá suportar todas as condições climáticas do Brasil em qualquer período do ano;  
10.12.22 - Ter certificado de homologação da Anatel  
10.12.23 - Todos os modelos dos rádios ofertados deverão ser do mesmo fabricante. 
 
10.13 - Rádio Cliente 
 
10.13.1 - Deverá ser configurável nas seguintes frequências: 4.9Ghz, 5.4Ghz e 5.8Ghz; 
10.13.2 - Deverá possuir largura de Canal: 10, 20 e 40 MHz; 
10.13.3 - Deverá possuir tecnologia de transmissão: OFDM; 
10.13.4 - Deverá possuir modulação: BPSK, QSPK, 16 QAM, 64QAM; 
10.13.5 - Deverá possuir, no mínimo, taxa de dados: 25 Mbps; 
10.13.6 - O rádio proposto deve suportar MiMo 2x2 nas duas direções: base para assinante e assinante para 
base; 
10.13.7 - O rádio proposto deve ser conectorizado ou com antena integrada, caso a antena for externa a 
mesma deverá possuir certificação ANATEL; 
10.13.8 - O uso de antena integrada ou externa deverá atender ao rádio enlace de forma que a taxa de dados 
seja a mínima exigida.  
10.13.9 - Deverá possuir Criptografia: WEP 128 bits e/ou AES 128 bits; 
10.13.10 - Deverá possuir Analisador de Espectro; 
10.13.11 - Potência mínima de Saída do Transmissor: 23dBm; 
10.13.12 - Deverá possuir protetor de surto integrado ou externo; 
10.13.13 - Deverá ser equipamento outdoor que atenda a norma IP67; 
10.13.14 - Deverá possuir pelo menos uma interface Gigabit Ethernet 100/1000Mbps; 
10.13.15 - Deverá possuir alimentação elétrica: 110/220v; 
10.13.16 - Deverá possuir suporte mínimo a VLAN baseado no IEEE 802.1q; 
10.13.17 - Deverá possuir Upload/Download de configuração; 
10.13.18 - Deverá possuir protetor de surto integrado;  
10.13.19 - Deverá suportar os métodos de segurança ACL e/ou controle MAC; 
10.13.20 - Deverá permitir de configuração de VLAN; 
10.13.21 - Deverá permitir atualizações do equipamento através de software;  
10.13.22 - Deverá suportar todas as condições climáticas do Brasil em qualquer período do ano; 
10.13.23 - Ter certificado de homologação da Anatel; 
10.13.24 - Todos os modelos dos rádios ofertados deverão ser do mesmo fabricante. 
 
10.14 - Rádio Ponto a Ponto 25Mbps  
 
10.14.1 - Deverá ser configurável nas seguintes frequências: 4.9Ghz, 5.4Ghz e 5.8Ghz; 
10.14.2 - Deverá possuir largura de Canal: 10, 20 e 40 MHz; 
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10.14.3 - Deverá possuir tecnologia de transmissão: OFDM; 
10.14.4 - Deverá possuir modulação: BPSK, QSPK, 16 QAM, 64QAM; 
10.14.5 - Deverá possuir, no mínimo, taxa de dados: 25 Mbps; 
10.14.6 - O rádio proposto deve suportar MiMo 2x2; 
10.14.7 - O rádio proposto deve ser conectorizado ou com antena integrada, caso a antena for externa a 
mesma deverá possuir certificação ANATEL; 
10.14.8 - O uso de antena integrada ou externa deverá atender ao rádio enlace de forma que a taxa de dados 
seja a mínima exigida.  
10.14.9 - Deverá possuir Criptografia: WEP 128 bits e/ou AES 128 bits; 
10.14.10 - Deverá possuir Analisador de Espectro; 
10.14.11 - Potência mínima de Saída do Transmissor: 23 dBm; 
10.14.12 - Deverá possuir protetor de surto integrado ou externo;  
10.14.13 - Deverá ser equipamento outdoor que atenda a norma IP 67; 
10.14.14 - Deverá possuir pelo menos uma interface Gigabit ethernet 100/1000 Mbps;  
10.14.15 - Deverá possuir alimentação elétrica: 110/220v; 
10.14.16 - Deverá possuir suporte mínimo a VLAN baseado no IEEE 802.1q;  
10.14.17 - Deverá possuir Upload/Download de configuração; 
10.14.18 - Deverá possuir protetor de surto integrado; 
10.14.19 - Deverá suportar os métodos de segurança ACL e/ou controle MAC.  
10.14.20 - Deverá permitir de configuração de VLAN;  
10.14.21 - Deverá permitir atualizações do equipamento através de software;  
10.14.22 - Deverá suportar todas as condições climáticas do Brasil em qualquer período do ano; 
10.14.23 - Ter certificado de homologação da Anatel; 
10.14.24 - Todos os modelos dos rádios ofertados deverão ser do mesmo fabricante. 
 
10.15 - Enlace de Rádio Ponto a Ponto 50Mbps 
 
10.15.1 - Deverá ser configurável nas seguintes frequências: 4.9Ghz, 5.4Ghz e 5.8Ghz;  
10.15.2 - Deverá possuir largura de Canal: 10, 20 e 40MHz; 
10.15.3 - Deverá possuir tecnologia de transmissão: OFDM; 
10.15.4 - Deverá possuir modulação: BPSK, QSPK, 16 QAM, 64QAM;  
10.15.5 - Deverá possuir, no mínimo, taxa de dados: 50Mbps; 
10.15.6 - O rádio proposto deve ser conectorizado ou com antena integrada, caso a antena for externa a 
mesma deverá possuir certificação ANATEL; 
10.15.7 - O uso de antena integrada ou externa deverá atender ao rádio enlace de forma que a taxa de dados 
seja a mínima exigida.  
10.15.8 - Deverá possuir Criptografia: WEP 128 bits e/ou AES 128 bits; 
10.15.9 - Deverá possuir Analisador de Espectro; 
10.15.10 - Potência mínima de Saída do Transmissor: 25 dBm; 
10.15.11 - Deverá possuir protetor de surto integrado ou externo; 
10.15.12 - Deverá ser equipamento outdoor que atenda a norma IP 67; 
10.15.13 - Deverá possuir pelo menos uma interface Gigabit Ethernet 100/1000 Mbps;  
10.15.14 - Deverá possuir alimentação elétrica: 110/220v; 
10.15.15 - Deverá possuir suporte mínimo a VLAN baseado no IEEE 802.1q;  
10.15.16 - Deverá possuir Upload/Download de configuração; 
10.15.17 - Deverá possuir protetor de surto integrado;  
10.15.18 - Deverá suportar os métodos de segurança ACL e/ou controle MAC; 
10.15.19 - Deverá permitir de configuração de VLAN;  
10.15.20 - Deverá permitir atualizações do equipamento através de software; 
10.15.21 - Deverá suportar todas as condições climáticas do Brasil em qualquer período do ano; 
10.15.22 - Ter certificado de homologação da Anatel; 
10.15.23 - Todos os modelos dos rádios ofertados deverão ser do mesmo fabricante. 
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10.16 - Swtich 24 portas 
 
10.16.1 - 24 Portas RJ-45 10/100/1000 com negociação automática; 
10.16.2 - 4 Portas SFP 1000 Mbps; 
10.16.3 - Memória e processador MIPS a 500MHz e 32MB flash; 
10.16.4 - Tamanho do buffer de pacote: 4,1MB e128 MB SDRAM 
10.16.5 - Latência de 100 Mb: < 5 µs 
10.16.6 - Latência de 1000 Mb: < 5 µs 
10.16.7 - Capacidade de produção: 40Mpps 
10.16.8 - Capacidade de routing/switching: 50Gbps 
10.16.9 - Características de gestão: Navegador da Web 
10.16.10 - IEEE 802.3 Ethernet mib 
10.16.11 - Voltagem de entrada: 100 - 240 VCA 
 
10.17 - Swtich 8 portas 
 
10.17.1 - 8 Portas RJ-45 10/100/1000 com negociação automática 
10.17.2 - 2 slots Gigabit SFP compartilhados; 
10.17.3 - Latência de 100 Mb: < 5µs 
10.17.4 - Latência de 1000 Mb: < 5µs 
10.17.5 - Capacidade de produção: 14Mpps 
10.17.6 - Capacidade de routing/switching: 20Gbps 
10.17.7 - Alimentação: 100 - 240 VCA, nominal  
 
10.18 - Nobreak 600VA 
 
10.18.1 - Capacidade (VA/W): 600VA/300W 
10.18.2 - Tensão de entrada: bivolt: 115V/220V 
10.18.3 - Forma de onda senoidal por aproximação (PWM); 
10.18.4 - Recarga automática das baterias; 
10.18.5 - Micro processado; 
10.18.6 - Led de indicação de status no painel frontal; 
10.18.7 - Alarme audível para sinalização de eventos; 
10.18.8 - Porta fusível externo; 
10.18.9 - Autonomia de 30 minutos para consumo de 250VA 
10.18.10 - Quatro tomadas de saída padrão NBR 14136; 
10.18.11 - Fator de potência de saída de 0,7. 
 
10.19 - Nobreak 1000VA 
 
10.19.1 - Capacidade (VA/W): 1000VA/480W 
10.19.2 - Tensão de entrada: bivolt: 115V/220V 
10.19.3 - Tensão nominal: 115V 
10.19.4 - Micro processado 
10.19.5 - Forma de onda: Senoidal por aproximação (PWM) 
10.19.6 - Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136 
10.19.7 - Proteção: Fusível externo 
10.19.8 - DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica 
10.19.9 - Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias 
10.19.10 - Painel Sinóptico: Led’s de indicação de status do No-Break 
 
10.20 - Nobreak 3KVA 
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10.20.1 - Capacidade (VA/W): 3000VA/2400W 
10.20.2 - Tensão de entrada: 220V 
10.20.3 - Tensão nominal: 115V 
10.20.4 - Micro processado 
10.20.5 - Frequência de 50/60Hz +/- 27% automático 
10.20.6 - Monofásico  
10.20.7 - Distorção da tensão de saída inferior a +/- 5%; 
10.20.8 - Conversão dupla online; 
10.20.9 - Forma de onda senoidal pura; 
10.20.10 - Conexões de saída através de 8 plugues de tomada; 
10.20.11 - Painel de controle com display de LED; 
10.20.12 - Alarme sonoro; 
10.20.13 - Inicialização a frio; 
 
10.21 - Kit de acessórios 
 
10.21.1 - Kit com materiais diversos que fizerem necessários para instalação dos pontos de monitoramento, 
pontos de rádio, centro de controle, tais como: 
 
10.21.1.1 - Caixa de passagem; 
10.21.1.2 - Fiação elétrica; 
10.21.1.3 - Eletro-dutos; 
10.21.1.4 - Hastes para aterramento; 
10.21.1.5 - Canaletas; 
10.21.1.6 - Ferragens; 
10.21.1.7 - Conectores; 
10.21.1.8 - Cabos UTP; 
10.21.1.9 - Componentes de fixação; 
10.21.1.10 - Componentes de vedação; 
10.21.1.11 - Concretagem; 
10.21.12 - Etc. 
 
10.21.2 - As quantidades e itens deverão ser previstos na visita técnica e será de responsabilidade da contrata 
o seu fornecimento e não poderão ser inseridos em aditivos do contrato de fornecimento. 
 
10.22 - Rack 19” 44U 
 
10.22.1 - Estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de espessura 
10.22.2 - Porta frontal embutida, armação em aço 1,5mm de espessura, com visor em fumê 2,0mm de 
espessura, com fechadura escamoteável.  
10.22.3 - 04 pés niveladores (aço polipropileno) confeccionados em aço (1/2"). 
10.22.4 - Laterais e Fundos removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido. 
10.22.5 - Teto chanfrado (angulado) até 770 mm 0,9mm de espessura e após 1,2 mm com abertura para 02 
ou 04 ventiladores. 
10.22.6 - Kit de 1º e 2º plano móvel 1,5mm de espessura com furos 9x9 mm para porca gaiola. 
10.22.7 - Guia argolas soldadas internamente nas colunas traseiras para acomodação de cabos. 
10.22.8 - Base de 1,9mm de espessura com abertura na parte traseira para passagem de cabos. 
10.22.9 - Pintura epóxi-pó texturizada. 
10.22.10 - 2 bandejas fixas para acomodação de equipamentos 
 
10.23 - Monitor modelo 1 
 
10.23.1 - Tamanho da tela 48” 
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10.23.2 - Tecnologia de imagem: LED 
10.23.3 - Imagem Resolução: Full HD (1920 x 1080p) 
10.23.4 - Formato Tela: 16:9 
10.23.5 - Tempo de resposta: 12ms 
 
10.23.6 - Conexões: 
 
10.23.6.1 - 2 entradas HDMI; 
10.23.6.2 - 1 entrada USB; 
10.23.6.3 - 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico). 
10.23.6.4 - Equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios de montagem tais como suporte, cabos 
de alimentação; 
 
10.24 - Monitor modelo 2  
 
10.24.1 - Tamanho da tela: 20" 
10.24.2 - Tecnologia de imagem LED 
10.24.3 - Relação largura-altura: 16:9; 
10.24.4 - Resolução: 1920X1080 @ 60HZ (Full HD) 
10.24.5 - Contraste dinâmico: 5000000:1 
10.24.6 - Tempo de resposta: 10ms 
10.24.7 - Conexões: 1 DisplayPort, 1 porta VGA e 1 DVI-D 
10.24.8 - Portas USB 3 USB 2.0 (uma upstream edownstream) 
10.24.9 - Alimentação: 100 - 240 VCA; 
10.24.10 - Equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios de montagem tais como suporte, cabos 
de alimentação; 
 
10.25 - Mesa de controle (Joystick)  
 
10.25.1 - Deverá ser totalmente compatível com as câmeras especificadas no termo e do mesmo fabricante 
do software especificado no termo; 
10.25.2 - Controle PTZ via Joystick de 03 (três) eixos, com velocidade variável; 
10.25.3 - Display de caracteres alfanumérico do tipo LCD; 
10.25.4 - Deverá permitir ao operador, mediante acionamento de teclas específicas do teclado: a) Seleção das 
câmeras a serem visualizadas; b) A forma de visualização (tela cheia ou mosaico);  
10.25.5 - Deverá possuir funções habilitáveis de reprodução, avanço e retrocesso das imagens gravadas;  
10.25.6 - Interface USB para conexão com computador;  
10.25.7 - A alimentação poderá ser via interface USB ou via fonte de alimentação externa compatível com as 
características elétrica do teclado e fornecida junto com o teclado;   
 
10.26 - Computador operação  
 
10.26.1 - Gabinete vertical ou horizontal  
10.26.2 - Processador INTEL Core i5 3470 
10.26.3 - Memória 8GB 1333 Dual Channel  
10.26.4 - Disco Rígido 1TB, SATA 6Gb/s (7200 RPM) 3,5” 
10.26.5 - Placa de vídeo 1GB DDR5 128Bits 
10.26.6 - Placa de rede integrada Gigabit Ethernet 
10.26.7 - Deve possuir no mínimo 3 portas USB tipo 3.0 e 5 USB tipo 2.0 
10.26.8 - Gravador de CD/DVD (DVD +/- RW 16X) 
10.26.9 - Microsoft Windows 10 Professional 
10.26.10 - Mouse e teclado USB da mesma marca do computador 
10.26.11 - Fonte de alimentação de 400W, com 85% de eficiência 
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10.26.12 - Placa de vídeo off-board, com memória interna de 2GB, DDR3, barramento gráfico PCI Express 
10.26.13 - 2.0 x16, 128 bits, resolução de 2560x1600, com no mínimo 01 saída HDMI e 01 saída DVI. 
10.26.14 - Fornecimento de cabos e quaisquer outros acessórios necessários às interligações com o sistema, 
compatíveis, entre outras necessidades, com a distância entre os computadores e os monitores de 48”;  
10.26.15 - O equipamento deve ser fornecido com todos os dispositivos, softwares, cabos de alimentação e 
demais itens necessários para o perfeito funcionamento do sistema 
10.26.16 - Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, réguas de alimentação e outros componentes 
necessários a alimentação elétrica do equipamento; 
 
10.27 - Servidor de gravação e gerenciamento 
 
10.27.1 - Processador Intel Xeon E3-1220v2 
10.27.2 - Memória: 8GB 1333 Dual Channel 
10.27.3 - Armazenamento mínimo de 16TB 
10.27.4 - Controladora de Rede de 1Gb 
10.27.5 - Unidade Óptica: DVD-RW SATA 
10.27.6 - 1x Placa de rede: Ethernet 2-portas de 1Gb 
10.27.7 - Windows Server  
10.27.8 - Cabos para ligação e extensões em padrão brasileiro 
10.27.9 - Teclado: padrão ABNT-2, com pelo menos 102 teclas 
10.27.10 - Mouse: com 3 botões, resolução de pelo menos 400 DPI, sensor óptico e botão de rolagem; 
10.27.11 - Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, réguas de alimentação e outros componentes 
necessários a alimentação elétrica do equipamento; 
 
10.28 - Monitor modelo 3  
 
10.28.1 - Tamanho da tela: 15" 
10.28.2 - Tecnologia de imagem LED 
10.28.3 - Relação largura-altura: 16:9; 
10.28.4 - Resolução: 1920X1080 @ 60HZ (Full HD) 
10.28.5 - Tempo de resposta: 10ms 
10.28.6 - Conexão: Analógico (Rgb) 
10.28.7 - Alimentação: 100 - 240 VCA; 
10.28.8 - Equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios de montagem tais como suporte, cabos de 
alimentação; 
 
10.29 - Licença do software de Monitoramento e gravação – até 20 câmeras 
 
10.29.1 - A licença deverá ser fornecida para utilização de até 20 câmeras. 
10.29.2 - O Software de monitoramento deve fornecer os recursos ideais para o monitoramento local e 
remoto. 
10.29.3 - O Sistema deve permitir a utilização de vários modelos de Câmeras IP e Servidores de Vídeo de 
diversos fabricantes, possibilitando assim a escolha do conjunto de hardware que melhor atenda às 
necessidades sem ficar vinculado a uma determinada marca, possibilitando dessa forma a liberdade de 
expansão futura do sistema. 
10.29.4 - O Sistema deve permitir uma grande variedade de ferramentas de monitoramento, reprodução, 
pesquisa e gravação de vídeo, oferecendo maior gerenciamento dos recursos de hardware, segurança, 
facilidades administrativas e operacionais. 
10.29.5 - Arquitetura Cliente/Servidor e Multi-Tarefa 
10.29.6 - Suportar diversos modelos de câmeras IP e servidores de vídeo 
10.29.7 - Permitir acesso remoto, sem limite de conexões por servidor. 
10.29.8 - Permitir visualização de câmeras de diversos servidores na mesma tela 
10.29.9 - Suportar gravação contínua e por detecção de movimento 
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10.29.10 - Possuir agendamento de gravação 
10.29.11 - Sensor de movimento, permite controle de áreas sensíveis ao movimento 
10.29.12 - Possuir buffer de pré e pós movimento para até 10 segundos de vídeo 
10.29.13 - Possuir sistema de gerenciamento automático de disco 
10.29.14 - Possuir sistema de certificado digital para autenticação das imagens gravadas 
10.29.15 - Controle de Usuários 
10.29.16 - Suporte de até 8 níveis de usuário 
10.29.17 - Possuir rígido controle de direitos de usuários 
10.29.18 - Possuir controles como bloqueio e data de expiração de conta de usuário 
10.29.19 - Possuir segurança de login por IP 
10.29.20 - Permite o bloqueio da estação de trabalho 
10.29.21 - Controle de Eventos 
10.29.22 - Possuir controle de falha de comunicação 
10.29.23 - Possuir controle de falha de gravação 
10.29.24 - Enviar alertas (Através de e-mail, SMS, popup e sons) na ocorrência dos eventos; 
10.29.25 - Possuir log de acesso ao servidor 
10.29.26 - Possuir log de ações dos usuários 
10.29.27 - Possuir log de eventos 
10.29.28 - Monitoramento e Reprodução de Vídeo 
10.29.29 - Reprodução de vídeo através de data e hora 
10.29.30 - Pesquisa avançada por detecção de movimento 
10.29.31 - Possuir ferramenta de detecção de movimento ao vivo 
10.29.32 - Possuir ferramenta de gravação local 
10.29.33 - Possuir suporte a DirectX para melhor qualidade de vídeo ao vivo 
10.29.34 - Permitir o Zoom Digital em imagens ao vivo e gravadas 
10.29.35 - Permitir o sequenciamento de câmeras e mosaicos 
10.29.36 - Exportar vídeos em formato AVI 
10.29.37 - Permitir salvar uma imagem em JPG na reprodução de vídeo 
10.29.38 - Permitir imprimir uma imagem na reprodução de vídeo 
10.29.39 - Suportar a até 2 monitores por estação de trabalho 
10.29.40 - Controlar de Câmeras Móveis 
10.29.41 - Suportar controle de PTZ simples; 
10.29.42 - Suportar controle de Pan Tilt simultâneo, através do clique na imagem; 
10.29.43 - Suportar controle de PTZ para Mesa controladora; 
10.29.44 - Permitir até 16 presets por câmera. 
 
10.30 - Serviços de instalação - ponto de monitoramento 
 
10.30.1 - Os postes serão instalados com base e fundação adequada especialmente planejadas para não haver 
movimentação dos mesmos causados por veículos de grande porte. A responsabilidade pelo cálculo, 
dimensionamento da base e implantação é da empresa contratada, que deverá garantir a sustentação natural 
desses postes.   
10.30.2 - As “gaiolas”, contendo os chumbadores (esperas), deverão ser fixadas com concreto usinado, 
ficando as “roscas” dos parafusos totalmente livres e niveladas 
10.30.3 - O local de escavação e instalação da base dos postes deverá ser sugerido pela empresa contratada e 
aprovado, pelo gerente do projeto e pelo órgão Municipal competente, antes do início dos serviços; 
10.30.4 - Os braços dos postes deverão ser posicionados de forma a obter a melhor visualização dos 
logradouros e demais áreas de interesse da Polícia Militar. 
10.30.5 - As caixas para suportar os equipamentos, a ser instalada em cada poste do sistema, deverão ser 
feitas sob supervisão e aprovação do gerente do projeto de forma a haver perfeito encaixe mecânico entre 
poste e caixa, bem como a adequada distribuição dos equipamentos em seu interior. 
10.30.6 - A instalação da rede elétrica para atender cada caixa hermética é responsabilidade da contratada, 
devendo a mesma levar o cabeamento até o ponto indicado pela prefeitura.  
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10.30.7 - O percurso da alimentação, bem como do cabo óptico, poderá ser feito aéreo, porém, 
preferencialmente subterrâneo. A definição será feita pelo responsável da prefeitura no momento da 
instalação. 
10.30.8 - Instalar haste de aterramento de aço cobreado com diâmetro 5/8” com 2,5 metros de comprimento. 
10.30.9 - Utilizar cordoalhas de aço no diâmetro mínimo de 16mm para interligar as hastes aos postes. A 
haste deverá ficar abaixo da área concretada não deixando partes da mesma exposta.  
10.30.10 - As instalações das câmeras deverão ser feitas conforme instruções do fabricante e supervisionadas 
pelo responsável técnico da empresa e detentor de certificado de treinamento.  
10.30.11 - A câmera B2C1(Furnas) deverá ser instalada em poste existente de concreto, utilizando um braço 
giratório octogonal de 1000 mm a ser adaptado na altura 6 metros. O braço deverá suportar peso de até 50 
Kg, ter estrutura interna oca para passagem de cabeamentos, ser chapa de aço carbono sae 1010/1020 com 
tratamento anti-corrosivo galvanização a fogo por imersão a quente interna e externamente, conforme 
Normas da ASTM. 
 
10.31 - Serviços de instalação – ponto de radio 
 
10.31.1 - A instalação do ponto de rádio deverá contemplar todos os itens para instalação e interconexão do 
rádio com o switch. 
10.31.2 - Instalação de caixa hermética deverá ser instalada dentro do prédio, a qual deverá acomodar um no-
break, switch, terminações e conversores óticos.  
10.31.3 - A caixa deverá ter tranca reforçada para instalação de cadeado e instalada no ponto a ser indicado 
pela prefeitura. 
10.31.4 - Devera ser instalada estrutura vertical (torre de 12 metros) no bairro 1, Can-can para instalação do 
rádio. A estrutura deverá ser devidamente aterrada e protegida com instalação de para-raio. 
10.31.5 - No bairro 3, Bom Jesus dos Campos será utilizado a caixa d´agua existente na escola. Neste caso a 
caixa hermética poderá ser instalada no topo da mesma. 
10.31.6 - No bairro 4, Cachoeira da Laje, o rádio instalado no beiral do prédio do posto de saúde. A caixa 
hermética devera ser instalada o interior do prédio no local a ser indicado pela prefeitura 
10.31.7 - Todos os materiais necessários para a correta instalação da caixa hermética, equipamentos e 
antenas serão a cargo da contratada. 
 
10.32 - Serviços de instalação - repetidora  
 
10.32.1 - A instalação da repetidora deverá contemplar todos os itens para instalação e interconexão dos 
rádios. 
10.32.2 - Instalação de caixa hermética deverá ser instalada dentro do prédio, a qual deverá acomodar um no-
break e um switch.  
10.32.3 - A caixa deverá ter tranca reforçada para instalação de cadeado. 
10.32.4 - Os rádios deverão ser instalados na torre existente observando o posicionamento geográfico dos 
pontos a serem enlaçados. 
10.32.5 - Os materiais necessários para a correta instalação da caixa hermética, equipamentos e antenas serão 
a cargo da contratada. 
 
10.33 - Serviços de instalação - centro de controle 
 
10.33.1 - Montagem da infraestrutura elétrica e de dados da sala de monitoramento, incluindo qualquer item 
que fizer necessário, tais como canaletas, réguas com tomadas, etc. 
10.33.2 - Montagem do rack 19”; 
10.33.3 - Devera ser instalada estrutura vertical (torre de 12 metros) no bairro 1, Can-can para instalação dos 
rádios. A estrutura deverá ser devidamente aterrada e protegida com instalação de para-raio. 
10.33.4 - Fornecimento dos Itens necessários para recebimento do cabo óptico, tais como canaletas, painel de 
emendas e terminadores ópticos, conversores, etc. 
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10.33.5 - Instalação de monitores, servidor, computador, nobreak, switch e demais itens que compõe a infra-
estrutura. 
10.33.6 - Configuração dos equipamentos: servidor, CPU de monitoramento, switch, monitores, etc. 
10.33.7 - Instalação do software de monitoramento; 
10.33.8 - Configuração do sistema; 
10.33.9 - Testes e programação das câmeras; 
10.33.10 - A instalação do centro de controle será validada pela prefeitura e será exigido a qualidade dos 
produtos (miscelâneas) fornecidos bem como a sua devida aplicação. 
 
10.34 - Capacitação (treinamento) operação e gerência 
 
10.34.1 - Deverá ser realizado Treinamento presencial para o profissional de operação e para o profissional 
de manutenção; 
10.34.2 - Treinamento para Operação da plataforma de gerencia 
10.34.3 - Treinamento para Operação do sistema de Vídeo Monitoramento 
 
10.35 - Documentação – ART, Projeto executivo e dados do sistema 
 
10.35.1 - A contratada deverá emitir dos seguintes documentos: 
10.35.2 - ART da obra no início das atividades; 
10.35.3 - Elaborar documentação contendo as informações básicas do sistema, tais como: frequências de 
operação dos rádios, prints das telas de configuração dos equipamentos, senhas, informações do 
endereçamento e IP das câmeras e computadores, etc; 
10.35.4 - Emissão de relatório fotográfico com imagens amplas e detalhadas contendo o local de instalação e 
descrição do equipamento ou infraestrutura instalada, de forma a permitir o perfeito entendimento da 
instalação executada 
10.35.5 - Projeto e detalhamento das redes fibra ótica, indicando os pontos de conexão, pontos de emendas e 
terminações. 
10.35.6 - Projetos da rede de rádios junto a Anatel para uso das frequências de 4.9GHz. 
10.35.7 - Deverão ser entregues à prefeitura manuais e catálogos técnicos dos equipamentos ofertados. 
 
Toda documentação ficará sujeita à aprovação da Prefeitura. 
 
11 - JUSTIFICATIVA  
 
11.1 – Justifica-se este procedimento licitatório visando à implantação de serviço de monitoramento de 
diversos pontos no município, já que o mesmo possui cinco bairros equidistantes uns dos outros, distância 
esta que dificulta o trabalho do policiamento. A instalação e operação das câmeras será uma ferramenta de 
grande importância para que a gestão do sistema de segurança municipal seja mais eficiente e eficaz, 
diminuindo a criminalidade e proporcionando à população mais segurança pessoal e patrimonial. 
 
12 – FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 – A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste Pregão serão feitos pela Secretaria 
Solicitante.  
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ANEXO II 

MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

(com firma reconhecida) 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

Ref.: Credenciamento/Procuração. 

 

 

A signatária................., com inscrição no CNPJ sob o nº...................., estabelecida à ....................., telefone 

.............., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. 

................., RG nº.................., CPF nº................., com domicílio .................., para o fim especial de 

representá-la junto à Prefeitura do Município de São José da Barra/MG, no Processo Licitatório nº. 051/2018 

– Pregão nº. 035/2018, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, 

formular ofertas e lances de preços na sessão pública, interpor recursos, apresentar impugnações a 

recursos, assinar Contratos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

Local e Data: .............................................................................................. 

 

 

 

 

 

................................................ 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

 

OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

 

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal, declara estar de acordo com 

todos os termos do Processo Licitatório nº. 051/2018 – Pregão nº. 035/2018 e de todos os seus anexos, todos 

de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em 

nenhuma condição impeditiva de participação na licitação. 

 

Local e Data:.................................................................................................................... 

 

 

 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 

Inscrição Estadual _________________________, com sede à _______________________ (constar 

endereço completo), telefone: ______________ e fax _______________, por seu representante legal o Sr. 

(a) _______________________________, portador da cédula de identidade nº ________________ e do CPF 

nº _________________, com domicílio à _________________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  )   

 
 
Local e data 
 
 
 
Representante legal 
 
 
 
Obs.: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PREGÃO Nº. 035/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2018 

 

- Razão Social do Licitante:________________________________________________________________ 

- CNPJ:________________________________________________________________________________ 

- Endereço completo:_____________________________________________________________________ 

- Telefone/Fax/E-mail:____________________________________________________________________ 

- Processo Licitatório nº. 051/2018 – Pregão nº. 035/2018. 

- Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, instalação, 

configuração, assistência técnica e manutenção para sistema de monitoramento por câmeras com 

transmissão/recepção interligada com os bairros do município e com a sala de monitoramento através do 

convênio nº. 1491001817/2017 firmado entre o município de São José da Barra e o Estado de Minas Gerais 

por meio da Secretaria de Estado de Governo. 

 

Lote Item 
Quantidade 
Estimada 

Unidade Descrição Preço Unitário  

Único 

01 09 Unidade Câmera Digital Speed Dome IP  
02 08 Unidade Câmera Digital Fixa IP  
03 08 Unidade Poste modelo 1D  
04 09 Unidade Poste modelo 1F  
05 22 Unidade Caixa hermética  
06 02 Unidade Estrutura vertical  

07 1,5 Quilômetro 
Rede de fibra óptica (3 pares) (serviços e 
materiais) 

 

08 4,3 Quilômetro 
Rede de fibra óptica (1 par) (serviços e 
materiais) 

 

09 34 Unidade Conversor óptico e acessórios  
10 01 Unidade Radio Base (Repetidora)  
11 02 Unidade Radio Cliente (Bairros)  
12 02 Conjunto Radio Ponto-a-Ponto 25Mps  
13 01 Conjunto Radio Ponto-a-Ponto 50Mps  
14 01 Unidade Swtich 24 portas  
15 05 Unidade Swtich 8 portas  
16 17 Unidade Nobreak 600VA  
17 04 Unidade Nobreak 1000VA  
18 02 Unidade Nobreak 3KVA  
19 23 Kit Kit de acessórios  
20 01 Unidade Rack 19” 44U  
21 01 Unidade Monitor modelo 1  
22 01 Unidade Monitor modelo 2  
23 01 Unidade Mesa de controle (Joystick)  
24 01 Unidade Computador de operação  
25 01 Unidade Monitor modelo 3  
26 01 Unidade Servidor de gerenciamento e gravação  

27 17 Serviço 
Serviços de instalação - ponto de 
monitoramento 
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28 01 Serviço Serviços de instalação - repetidora  
29 04 Serviço Serviços de instalação - ponto de radio bairro  
30 01 Serviço Serviços de instalação - centro de controle  

31 01 Serviço 
Capacitação (treinamento) operação e 
gerência 

 

32 01 Documento 
Documentação – Projeto executivo e dados 
do sistema 

 

33 01 Documento Documentação CEMIG  
34 06 Serviço Licença Anatel - Ponto de Radio  

35 01 Licença 
Licença do Software de Monitoramento e 
gravação - até 20 câmeras 

 

Preço Total Global: R$  
 
 
 Validade da Proposta: ___________________. 
 Informamos que o Sr. (a) (nome completo, inscrição da cédula de identidade e CPF) está apto a 
assinar o contrato. 
 O contrato e as Ordens de Serviço deverão ser endereçadas no seguinte endereço:(endereço 
completo, telefone/fax e e-mail). 
 
- Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão nº. 035/2018 que: 
 
 Nos preços propostos estão inclusos todas despesas com instalação, assistência técnica, 
manutenção, despesas trabalhistas, fretes, seguros, despesas de transporte, os tributos incidentes e todas as 
demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.  
 Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, 
bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 
 
 
Local e data:..................................................................................... 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Nome Completo e Assinatura do responsável 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº. 035/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2018 

 
O Município de São José da Barra, com sede administrativa na Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, na cidade de São José da Barra – MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.616.458/0001-32, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF 950.474.096-00 e do RG M-7.510.571 SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa .............................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediada na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº. 051/2018 e em 
observância às disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº. 035/2018, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Parágrafo único - Constitui objeto do presente instrumento, a “Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção para 
sistema de monitoramento por câmeras com transmissão/recepção interligada com os bairros do 
município e com a sala de monitoramento através do convênio nº. 1491001817/2017 firmado entre o 
município de São José da Barra e o Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de 
Governo”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 – O contrato terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
2.2 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo nº. 78 da Lei de Licitações, o presente Contrato 
poderá ser rescindido, garantido à contratada, o contraditório e ampla defesa. 
 
2.3 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo nº. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E PRAZOS 
 
3.1 - A instalação dos equipamentos e materiais, para pleno funcionamento do sistema de 
monitoramento deverá ser de realizada no prazo máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento 
da Ordem de Serviço. 
 
3.2 - O treinamento dos servidores que executarão o monitoramento deverá ocorrer no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados da data da entrega da instalação dos equipamentos e materiais. 
 
3.3 – A empresa contratada deverá dar manutenção pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data de emissão da nota fiscal de venda e/ou serviços, sendo que o tempo máximo para o restabelecimento do 
funcionamento da(s) parte(s) do sistema será de 24 horas. 
 
3.4 - Somente após a emissão da Ordem de serviço, é que a licitante vencedora deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
 
3.5 – O objeto desta Licitação não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas neste 
Edital e seus anexos, ou na Ordem de Serviço. 
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3.6 – A contratada deverá manter durante toda a execução do contratos, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
3.7 – A contratada deverá efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, 
devendo apresentá-la em até 02 dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
3.8 – É vedada a transferência do objeto sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra à transferência, 
o contratos será rescindida na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o recebimento 
do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo 
critério de avaliação.  
 
4.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra ou a quem designar que por 
seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da aceitação do 
objeto.  
 
4.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesa de 
transporte ou qualquer outra necessária à devolução ou à substituição do objeto desto contrato.  
 
4.4 - Fica reservado ao Município o direito de vetar, a qualquer momento, a execução dos serviços em 
desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 
avaliação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 - O objeto deste contrato será recebido por servidores do Município de São José da Barra, que verificarão 
se os serviços estão em conformidade com as especificações. 
 
5.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo 74 da Lei 8.666/93. 
 
5.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e consequente 
aceitação, o que se dará após cinco dias do recebimento provisório.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará todaa entrega e execução do objeto deste 
contrato, através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às 
especificações deste: 
 
6.1.1 – Rescindir o contrato. 
6.1.2 - Mandar suspender a execução dos serviços/entrega dos produtos. 
6.1.3 - Mandar refazer o serviço. 
6.1.4 – Suspender o pagamento. 
 
6.2 - O objeto deste contrato, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde 
que comprovada má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a integridade dos serviços. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 
 
8.1 – Os preços unitários e totais de cada item que compõe o lote único objeto deste Contrato são os que 
constam do Anexo I que faz parte integrante deste, sendo que o valor total certo e ajustado para o 
fornecimento do objeto é de R$....... (......), a ser pago em conformidade com o Pregão nº. 035/2018 e 
cláusula seguinte deste Contrato. 
 
8.2 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial dao 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, devendo a contratada 
requerer a correção à Administração, por intermédio do Setor de Licitações, fazendo provas, depois de 
transcorrido o prazo de validade da proposta.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1 – O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, através de depósito em conta corrente da 
contratada, em parcela única, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da apresentação pela contratada da 
nota fiscal, devidamente aceita e acompanhada de termo circunstanciado de recebimento, expedido pelo 
Secretário Municipal de Administração e Finanças, para este fim especifico. 
 
8.2 – A contratada deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu 
nome, para efetuar o depósito do pagamento.  
 
8.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 – Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a 
fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como, pelo 
cumprimento de todas as demais obrigações atinentes a este Contrato. 
 
9.2 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a serem vítimas os seus empregados em 
serviço, cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais 
exigências para o exercício das atividades. 
 
9.3 – Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem como a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
9.4 - Reconhecer ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos 
devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Contrato.   
 
9.5 - A contratada não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Contrato.  
 
9.6 - Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José da Barra, da execução dos 
serviços, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.  
 
9.7 - Participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
execução do objeto no todo ou em parte. 
 
9.8 - Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se 
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verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
9.9 - Seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que a 
execução dos serviços esteja em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
9.10 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços objeto deste Contrato, em conformidade com as especificações técnicas e demais 
disposições constantes do Anexo I. 
 
9.11 – Fornecer EPI'S (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para a execução 
dos serviços objeto deste Pregão, responsabilizando-se pela fiscalização da efetiva utilização dos mesmos, 
nos moldes previstos nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 
 
9.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital a que se refere. 
 
9.13 – A contratada deverá manter uma central de atendimento, tipo Help Desk, disponível 08 (oito) horas por 
dia, 05 (cinco) dias por semana, inclusive em feriados, disponibilizando acompanhamentos, resolução de 
problemas e esclarecimentos de dúvidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 
 
10.1 – A contratada deverá dar garantia dos equipamentos fornecidos contra quaisquer defeitos de fabricação 
pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal, exceto para o item 03 (Poste 
modelo 1D) que consta do Anexo I, que deverá possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de 
fabricação, devendo substituir, por sua conta e nos prazos fixados pelo contratante, os produtos que forem 
recusados por defeitos ou apresentar avarias que comprometam o seu uso. 
 
10.2 – A contratada fica obrigada a expedir, ao final dos serviços, declaração de garantia dos serviços pelo 
período de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o objeto adjudicado dentro 
das especificações. 
 
11.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
11.3 - Designar um servidor para acompanhar a execução dos serviços, nos termos do art. 67, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
11.4 - Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução, fixando 
prazo para sua correção. 
 
11.5 - Fiscalizar livremente a execução dos serviços e a entrega dos produtos, não eximindo a contratada de total 
responsabilidade quanto a execução dos mesmos. 
 
11.6 - Acompanhar a execução dos serviços, podendo intervir, para fins de ajuste ou suspensão da execução dos 
mesmos; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços fora das especificações deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES. 
 
12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão nos termos do artigo 68, com as 
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consequências contratuais previstas no artigo 80 ambos da Lei 8.666/93 e artigo 6º da Lei 10520/02, e as 
previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
12.1.1 – Advertência. 
 
12.1.2 - Multa: 
 
12.1.2.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada ao pagamento de multa no 
valor de 1% (um por cento) sobre o valor total homologado por dia de atraso.  
 
12.1.2.2 - Na hipótese da contratada inadimplir total ou parcialmente o contrato, a Administração poderá 
garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco porcento), do valor total homologado, atualizado. 
 
12.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à contratada, o valor da multa prevista neste contrato.  
 
12.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 da Lei de Licitações, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da contratada, salvo o disposto na cláusula seguinte deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
15.1 – O contrato vincula as partes que dele participam e seus sucessores a qualquer título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - Os recursos necessários à execução do contrato decorrerão de dotações próprias consignadas para o 
exercício financeiro de 2018. Nos exercícios subseqüentes, durante a vigência do contrato, as despesas 
correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Dotação Orçamentária 
 
01.05.09.16.181.0601.2014.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança – Material de 
Consumo. (Ficha 79). 
 
01.05.09.06.181.0601.2014.33.90.39.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. (Ficha 80). 
 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

01.05.09.06.181.0601.2014.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança – Equipamentos e 
Material Permanente. (Ficha 81). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17.1 – Este contrato reger-se-á de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na lei nº. 8.666/93 e 
posteriores alterações, PREGÃO Nº. 035/2018 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VALOR 
 
18.1 - As partes dão ao presente Contrato o valor total de R$____ (___) para fins e efeitos de direitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
19.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito pela Administração, quando: 
 
19.1.1 – A contratada não cumprir as obrigações constantes deste instrumento. 
19.1.2 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato. 
19.1.3 – Por razões de interesse públicas, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
19.1.4 – A comunicação da rescisão do contrato, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao Processo Administrativo do 
presente Contrato. 
19.1.5 – Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Artigo 68, incisos XIII e 
XIV da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
 
20.1 - Fica eleito o foro da comarca de Alpinópolis/MG para dirimir quaisquer dúvidas com relação a este 
contrato, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 
21.1 - Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a lei 
8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie. 
 
21.2 - E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por ambas as partes devidamente 
nomeadas e qualificadas.   

 
 

São José da Barra (MG),.....................de .................... de 2018. 
 
 
 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Paulo Sérgio Leandro de Oliveira 
Prefeito Municipal – Contratante 

_____________________________________ 
CONTRATADA 

Representante – Contratada
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