ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N° 113/2021 - PMPB
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 - PMPB
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

SETOR:
TIPO:
OBJETO:

DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MENOR PREÇO GLOBAL
Contratação de empresa para disponibilização de plataforma tecnológica
baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo
compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistemas
de monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e rede
social privada, central de atendimento 24 horas, além de comodato de
câmeras para compor o sistema de monitoramento e gestão de riscos, com
fornecimento de infraestrutura necessária, conforme especificações do
Termo de Referência, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e
das Secretarias Municipais de Porto Belo/SC.
ENTREGA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO: até o dia 29/09/2021 às
08h30min, na Sala de Reunião da Comissão de Licitações.
ABERTURA DAS PROPOSTAS e CREDENCIAMENTO: dia 29/09/2021 às 09h00min, após o
credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, ao Decreto Municipal nº
244/2007, ao Decreto Municipal nº. 924/2011 e subsidiariamente a Lei Complementar nº.
123/2006 e a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura
www.portobelo.sc.gov.br, no link licitações e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro
Filho, n° 265, Centro, Porto Belo/SC, informações pelo e-mail: administracao@portobelo.sc.gov.br,
Telefones: (0xx47) 3369-4111 - ramal 237.
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - PMPB
O Pregoeiro designado pelo Decreto nº 2.621 de 04 de Janeiro de 2021 e suas alterações, da Secretaria
Municipal de Administração do Município de Porto Belo, torna público que às 09h00min do dia 29 de
setembro de 2021, na Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitações, situada na Rua José
Guerreiro Filho, n° 265, Centro, cidade de Porto Belo, será realizada licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a Contratação de empresa para
disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos,
compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistemas de
monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e rede social privada, central de
atendimento 24 horas, além de comodato de câmeras para compor o sistema de monitoramento e
gestão de riscos, com fornecimento de infraestrutura necessária, conforme especificações do Termo
de Referência, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais de
Porto Belo/SC, mediante as cláusulas e condições abaixo:
1 - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
1.1 - Contratação de empresa para disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo
WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de
segurança, incluídos sistemas de monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e
rede social privada, central de atendimento 24 horas, além de comodato de câmeras para compor o
sistema de monitoramento e gestão de riscos, com fornecimento de infraestrutura necessária,
conforme especificações do Termo de Referência, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal e das Secretarias Municipais de Porto Belo/SC.
2 - DO RECEBIMENTO, ABERTURA DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS E TRANSMISSÃO
2.1 - O recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta comercial dar-se-á no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo, localizado na Rua José Guerreiro Filho, n° 265, Centro,
Porto Belo/SC, no dia 29 de setembro de 2021 até as 08h30min.
2.2 - A abertura dos envelopes de habilitação e da proposta comercial dar-se-á no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Porto Belo, localizado na Rua José Guerreiro Filho, n° 265, Centro, Porto
Belo/SC, no dia 29 de setembro de 2021 às 09h00min.
2.3 - O certame terá transmissão ao vivo e poderá ser acompanhada através do link “Licitação ao
vivo”, que está disponível no site da Prefeitura. www.portobelo.sc.gov.br.
2.4 - FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULARES DURANTE O CERTAME.
3 - DO LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL E HORÁRIO DE ESCLARECIMENTOS
3.1 - O Edital poderá ser consultado e obtido no site da Prefeitura Municipal de Porto Belo no endereço
eletrônico www.portobelo.sc.gov.br ou junto ao Setor de Licitações da Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura Municipal de Porto Belo, localizado na Rua José Guerreiro Filho, n° 265,
Centro, Porto Belo/SC, no horário das 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta feira.
3.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente
Edital deverá ser encaminhado, devidamente formulado por escrito, e dirigido à Comissão Permanente
de Licitações, sendo protocolado no setor de Protocolos da Prefeitura, localizada à Avenida Governador
Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC. Da mesma forma deverá ser procedido para a
impugnação, respeitando-se, neste caso os prazos legais.
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4 - DA SUBORDINAÇÃO
4.1 - O presente Pregão subordina-se, em seu todo, às Leis nº 10.520 e 8.666/93 e suas alterações, e a
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais condições deste edital.
5 - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
5.1 - O valor global previsto deste certame é de R$ 200.130,00 (Duzentos mil cento e trinta reais) que
ocorrerão por conta de dotações orçamentárias previstas nos respectivos orçamentos anuais.
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.024 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano
Dotação: 453 - 3.3.90.00.00.00.00.00
6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO
6.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas, do ramo de atividade do
objeto desta licitação, que preencham as condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência e
comprovem sua qualificação mediante a apresentação da documentação exigida;
6.2 - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de sua proposta;
6.3 - A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital;
6.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios atribuídos pela
Lei Complementar nº 123 de 15/12/2006, deverão pleitear o mesmo de acordo com os ditames daquele
diploma legal.
6.5 - Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um representante de
cada proponente.
6.6 - Não será permitida a participação neste Pregão:
6.6.1 - Empresa suspensa de participar de licitações e impedida de contratar, independente do órgão
sancionador (Federal, Estadual ou Municipal);
6.6.2 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Municipal, até que
seja promovida sua reabilitação;
6.6.3 - Empresa enquadrada nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
6.6.4 - Cooperativas de mão de obra;
6.6.5 - Empresas em consórcio;
6.6.6 - Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a
autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe
de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;
6.6.7 - Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativamente ou judicialmente;
6.6.8 - Empresa sob falência ou recuperação judicial e/ou extrajudicial, que não apresente, durante a
fase de habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,
sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico- financeiro estabelecidos
neste edital;
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7 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, no endereço Avenida Governador Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto
Belo/SC, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do
certame.
7.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8 - DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
8.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
8.1.1 - Quanto aos representantes:
8.1.1.1 - Tratando-se de Representante Legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário
individual, apresentar estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial
registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de Representante Legal de sociedade não empresária,
apresentar ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
Caso o Credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, faz-se
necessário somente a apresentação de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
8.1.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de
instrumento público de procuração ou de instrumento particular, com firma reconhecida em cartório
e estar acompanhada de cópia autenticada do contrato social em vigor, do qual constem poderes
específicos para formular ofertas e lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
8.1.1.3 - O representante (legal ou procurador) da empresa interessada, maior de 18 (dezoito) anos,
deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
8.1.1.4 - A proponente deverá apresentar documento em papel timbrado da Empresa com a indicação
do representante credenciado com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da mesma (Conforme modelo em Anexo II). O
credenciamento: far-se-á Carta de Credenciamento, firmada por quem tenha poderes de
administração e representação.
8.1.1.5 - No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se, mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência
dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.
8.1.1.6 - Na hipótese da licitante não apresentar representante (legal ou procurador) ou esse não se
credenciar, a licitante ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços,
de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
8.1.1.7 - O credenciamento deverá ser apresentado FORA dos envelopes nº 1 (PROPOSTA) e nº 2
(HABILITAÇÃO).
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8.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
8.2.1 - A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração para
Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação
conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, e
apresentada FORA dos envelopes nº 1 (PROPOSTA) e nº 2 (HABILITAÇÃO).
8.2.1.1 - Apresentar declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo
constante do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito.
8.2.1.2 - Não atendido o item (8.2) e sub itens, implicará na imediata exclusão da licitante do certame,
valendo este item para licitantes credenciadas ou não, caso o representante esteja presente, o mesmo
poderá declarar ao atendimento de requisitos de habilitação, durante o credenciamento;
8.3 - Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
8.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender se utilizar dos benefícios previstos
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, deve apresentar FORA dos
ENVELOPES Nº 1 e 2:
8.3.1.1 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do §
4º do referido dispositivo, modelo Anexo VII, ou;
8.3.1.2 - Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial atualizada e emitida dentro dos 90
(noventa) dias anteriores à data da sessão de abertura dos envelopes de habilitação.
8.3.2 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no item 18 e subitens deste Ato
Convocatório.
8.3.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.3.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação.
8.3.5 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
8.3.6 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de
contratação, situação denominada de empate;
8.3.7 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;
8.3.8 - Em caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (Artigo 45, I da Lei
Complementar nº 123/2006);
8.3.9 - Em não ocorrendo à contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem
classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei Complementar
nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (Artigo 45, II da Lei
Complementar nº 123/2006);
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8.3.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (Artigo 45, III da Lei Complementar nº 123/2006);
8.3.11 - Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame (Artigo 45, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123/2006);
8.4 - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes,
desde que devidamente credenciados.
8.5 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
8.6 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
8.7 - Será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante,
desde que as empresas representadas não concorram no mesmo item/lote.
8.8 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos
impossibilitará o credenciamento e, de consequência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao
certame pela pessoa que não o obteve.
8.9 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do pregoeiro
e sua equipe de apoio, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na
preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os envelopes se não
procurados no prazo de 90 (noventa) dias.
9 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: de Proposta de Preços e
de Habilitação.
9.2 - As proponentes deverão apresentar a "PROPOSTA DE PREÇOS" e os “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” em envelopes separados, lacrados, cada um com identificação da proponente referente
à licitação e identificando o conteúdo dos envelopes como segue:
9.2.1 - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021 - PMPB
LICITANTE: ___________________________________
Nº DO CNPJ: __________________________________
REPRESENTANTE: ______________________________
TELEFONE: ___________________________________
E-MAIL: ______________________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS)
9.2.2 - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021 - PMPB
LICITANTE: ___________________________________
Nº DO CNPJ: __________________________________
REPRESENTANTE: ______________________________
TELEFONE: ___________________________________
E-MAIL: ______________________________________
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
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9.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados da
seguinte forma: em via original, cópia com autenticação procedida por tabelião, ou por servidor
designado pela Administração Municipal, e deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Porto Belo/SC, Rua José Guerreiro Filho, n° 265, Centro, Porto Belo/SC;
9.3.1 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
9.3.2 - Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
9.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos,
apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
9.5 - A carta de credenciamento (anexo II), declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios
(anexo III) o respectivo Estatuto ou Contrato Social deverão ser entregues em separado dos envelopes.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1)
10.1 - Deve ser apresentada com descrição detalhada do objeto ofertado, a marca (das câmeras em
comodato), a quantidade, o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas)
casas após a vírgula, incluídas todas as taxas, fretes, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
descontos, quando for o caso; ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente, em papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo
padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o valor expresso
em algarismos e por extenso, rubricadas e a última assinada por quem de direito;
10.1.1 - É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera ofertada,
para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente com catálogo(s)
e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas
10.1.2 - Os equipamentos (câmeras em comodato) entregues pela licitante que não estiverem de acordo
com os padrões exigidos serão rejeitados e deverão ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis.
10.1.3 - Não serão aceitas propostas que contenham descrição DO OBJETO do tipo “conforme descrito no
edital”.
10.1.4 - Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as
descrições e os preços apresentados na proposta comercial.
10.1.5 - A Proposta Deverá ser datada e assinada pelo representante legal, função, identificação e conter
o carimbo padronizado do CNPJ;
10.1.6 - Apresentar MENOR PREÇO GLOBAL constante do Anexo I;
10.1.7 - Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;
10.1.8 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.2 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos Envelopes nº
01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”, salvo se na mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este
prazo.
10.3 - Será desclassificada a proposta que, para sua viabilidade, necessite de vantagens ou subsídios que
não estejam previamente autorizados em lei, tampouco previstos neste Edital e à disposição de todos os
licitantes.
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10.4 - A apresentação de proposta de preços implica na plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo considerada como evidência de que a
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Edital e os julgou suficientes para a
elaboração desta proposta voltada ao fornecimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.
10.5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta
Bancária, indicada na Nota Fiscal Eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos,
acompanhados da Respectiva Nota Fiscal com o devido aceite;
10.6 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O inicio da execução dos serviços deverá obedecer os prazos
estabelecidos no Anexo I, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital.
10.7 - A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente.
10.8 - Fica estabelecido que seja desclassificadas as empresas proponentes cujas propostas de preços se
revelem inexequíveis, cabendo à Comissão Especial de Licitação apresentar relatório comprobatório de
tal decisão.
10.9 - DA PROPOSTA ELETRÔNICA (opcional)
10.9.1 - Será utilizado, para a realização da presente licitação, o sistema eletrônico, que consiste em apoio
eletrônico que auxiliará o Pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro
dos licitantes em tal sistema poderá ser efetuado através do site “portobelo.atende.net” ,conforme
instrução abaixo:
10.9.1.1 - A empresa deve logar-se no sistema para poder registrar sua proposta. Aquele que não tiver
acesso deve clicar na opção “CADASTRE-SE”, no canto superior direito da página inicial, e seguir as etapas
para realizar o cadastro;
10.9.1.2 - Após logar-se no sistema informado acima, deverá localizar o serviço “ENVIAR PROPOSTA DE
LICITAÇÕES”, o qual poderá ser localizado pela busca serviços, ou então clicar no link “FORNECEDOR”, o
qual listará todos os serviços disponíveis;
10.9.1.3 - Localizado o serviço “ENVIAR PROPOSTA DE LICITAÇÕES”, deve-se clicar na opção “ACESSAR”.
Nesta opção aparecerão todas as licitações disponíveis para a digitação de propostas. O licitante deve
localizar a licitação da qual irá participar e na ação “ADICIONA PROPOSTA” registrar a sua proposta de
preços, incluído a MARCA;
10.9.1.4 - Após a digitação das informações, deve ser confirmado na ação “CONFIRMAR”, localizada no
canto inferior esquerdo da tela. Esta confirmação irá gerar o documento da proposta, o qual deverá
OBRIGATORIAMENTE ser impresso e entregue dentro do envelope da proposta;
10.9.1.5 - Este documento impresso faz-se necessário, pois, na impressão da proposta é gerado o
NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão utilizados na abertura da licitação
para importação da proposta digitada pelo licitante;
10.9.2 - É aconselhado o uso dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome, e deixar habilitado o
aparecimento de pop-ups.
10.10 DA DEMONSTRAÇÃO
10.10.1 Da Demonstração Necessária:
10.10.1.1 Tendo em vista a complexidade e exigências do presente edital, a vencedora no prazo máximo
de 3 (três) dias uteis após o certame, deverá realizar apresentação do software para verificação se este
atende todas as exigências do edital e seus anexos;
10.10.1.2 A licitante interessada, deverá promover a demonstração da plataforma WEB e do aplicativo
de Rede Social integrada, no sentido de Demonstrar/Comprovar que a solução atende aos requisitos
exigidos neste edital e seus anexos.
10.10.1.3 O dia e horário para a demonstração deverá ser previamente agendado pelo telefone: 473347-4709 com o Setor de Licitações.
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10.10.1.4 O município expedirá atestado acerca da demonstração da plataforma WEB e do aplicativo de
Rede Social integrada, de que a Licitante atende ou não ao especificado na descrição do objeto, sendo
condição habilitatória o atestado de atendimento das especificações.
10.10.1.5 Esse ambiente de testes visa transmitir maior segurança à CONTRATANTE para a que a
proposta vencedora, tenha efetividade no cumprimento das exigências editalícias.
10.10.1.6 Neste ambiente de testes, a empresa licitante, deverá comprovar o funcionamento dos
recursos exigidos no presente edital com a quantidade mínima de 30 (trinta) câmeras que podem estar
instaladas em outros locais que não no município.
10.10.1.7 Deverá oferecer visualização em miniaturas, onde será possível ver um instantâneo de
eventos gravados que são exibidos por horas e minutos permitindo aos usuários encontrar vídeos
relevantes rápido e facilmente.
10.10.1.8 As câmeras deverão permitir a pesquisa por miniaturas, dentro de um período e a partir
destas a visualização do período gravado em blocos de até um minuto;
10.10.1.9 Deverá comprovar a possibilidade de cadastramento de ilimitados usuários na rede social,
mediante o cadastramento de até 50 (cinquenta) usuários, dos quais serão escolhidos aleatoriamente 15
para teste e comprovação da eficácia deste cadastro, devendo poder realizar todas as tarefas com os
usuários e senhas fornecidos.
10.10.1.10 Cada usuário da rede social, deverá preencher um cadastro completo e que deverá ser
autorizado por um moderador para permitir o acesso do mesmo ao ambiente da rede social.
10.10.1.11 Deverá comprovar o mapeamento georreferenciado das câmeras e sua facilidade de acesso,
tanto em tempo real, como em busca de imagens;
10.10.1.12 Deverá demonstrar o funcionamento da facilidade de rede social e sistemas de interação
comunitária, com possibilidade de dentro do aplicativo da rede social ter acesso as câmeras, permitir
enquetes, postagens;
10.10.1.13 Ainda deverá ser demonstrada dentro do aplicativo de rede social, o acionamento de
emergência por parte dos usuários da mesma, fornecendo o endereço georreferenciado da ocorrência
quando disponível no aparelho do usuário.
10.10.1.14 Deverá demonstrar a funcionalidade de Feed de Notícias Privado, com a inserção e interação
em tempo real. Devendo ser possível a outros usuários comentar sobre as notícias postadas. Deverá ser
comprovado o envio de fotos e vídeos.
10.10.1.15 Deverá demonstrar a capacidade de realizar pesquisa e enquete dentro do aplicativo de rede
social privada de forma nativa.
10.10.1.16 Deverá possuir item relativo à pesquisa, de fácil acesso no menu principal do aplicativo para
smartphones.
10.10.1.17 Deverá ainda possuir opção de ocorrências, para comunicação rápida e consulta destas no
aplicativo de rede social, junto ao menu principal do aplicativo para smartphones.
10.10.1.18 Deverá ainda comprovar no menu principal do aplicativo para smartphones, a existência de
termo de uso para orientação e clareza dos processos da rede social provada.
10.10.1.19 Deverá permitir dentro do menu principal do aplicativo para smartphones, a inclusão de
documentos de forma a disponibilizar orientações, e outras informações pertinentes dentro do aplicativo
de rede social privada.
11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
11.1 - A proponente deverá apresentar no envelope nº 02 – “HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via os
seguintes documentos, que deverão preferencialmente, ser apresentados conforme a sequência adiante
mencionada, e apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório
(frente e verso, quando for o caso), ou pelos membros da Comissão de Pregão, mediante apresentação
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dos originais, com exceção dos documentos retirados por meio eletrônico, que serão autenticados
mediante a verificação “on-line” pela Comissão de Licitação ou publicação em órgão de imprensa oficial.
11.1.1 - Visando à racionalização dos trabalhos é necessário que a autenticação de documentos seja
solicitada antes do horário da realização do certame, sendo a autenticação efetuada em horário de
expediente, no endereço referido no subitem 3.1 deste edital;
11.1.2 - Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos;
11.2 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos:
11.2.1 - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.2.1.1 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinado por quem de direito;
11.2.1.2 - Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no
Anexo V deste Edital.
11.2.1.3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.2.1.4 - Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações,
estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração,
registrados e publicados (Fica dispensada a apresentação do Contrato Social, caso a proponente
apresente na fase de Credenciamento).
11.2.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:
11.2.2.1 - Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional
(Portaria MF 358, de 05/09/14), com validade na data da apresentação. Somente será aceita a Certidão
Negativa de Débito obtida através da INTERNET, ou fotocópia autenticada.
11.2.2.2 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
expedida pelo órgão competente.
11.2.2.3 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
expedida pelo órgão competente;
11.2.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
11.2.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme instituiu a Lei nº 12.440/2011;
11.2.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.2.3.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei nº 11.101/2005.
11.2.3.2 - Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir
de 01/04/2019, as certidões dos modelos “Cíveis” e “Falência, Concordata e Recuperação Judicial” deverão
ser solicitadas tanto no sistema EPROC, quanto no SAJ. As duas certidões deverão se apresentadas
conjuntamente, caso contrário não terão validade.
11.2.4 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.2.4.1 - Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido equipamentos
da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando
sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do
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responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos
equipamentos.
11.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
11.4 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, sendo
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida
para a habilitação, salvo nos casos previstos em Lei.
12 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
12.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a
documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes.
12.2 - Transcorrido o horário marcado para protocolo dos envelopes e credenciamentos, não mais serão
admitidos novos proponentes.
12.3 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.
12.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA HABILITAÇÃO
13.1 - O Pregoeiro Municipal reunir-se-á em sala própria, com a participação de apenas um
representante de cada proponente, procedendo como segue:
13.1.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com a
Legislação vigente, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados.
13.1.2 - A empresa que remeter os envelopes por meio postal, deverá obrigatoriamente anexar a
Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sendo que a falta desta
observação desclassificará automaticamente a licitante.
13.1.3 - O Município de Porto Belo não se responsabilizará por extravios que porventura venha a ocorrer,
por meio de remessa postal.
13.1.4 - O Pregoeiro e equipe de apoio realizarão o credenciamento dos interessados ou de seus
representantes, que consistirá na comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possui poderes
para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame, conforme item 5 do presente Edital, através de identificação pelo documento de identidade.
13.1.5 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos
para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances, lavrando-se em ata o ocorrido.
13.1.6 - Abrir-se-ão os envelopes nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS" das licitantes que entregaram os
envelopes até o dia e horário indicados aprazados no Edital. O critério de julgamento das propostas será
o de MENOR PREÇO GLOBAL, satisfeito todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.
13.1.7 - Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. O
Pregoeiro procederá à verificação do conteúdo do envelope nº 01, em conformidade com as exigências
contidas neste Edital.
13.1.8 - O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, e
aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
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cento) relativamente à proposta de menor valor, ou classificará as 03 (três) propostas de menor valor
apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrerem ofertas no intervalo de 10% (dez por cento).
13.1.9 - Será desclassificada a proponente que:
13.1.9.1 - Deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;
13.1.9.2 - Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas das
demais proponentes, exceto as questões meramente formais, sendo analisado cada caso.
13.1.10 - Às proponentes classificadas conforme item 9.1.8 será dado oportunidade para disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, em percentuais distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta classificada de menor percentual de repasse.
13.1.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
na ordem crescente de percentual de repasse.
13.1.12 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem percentuais iguais será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
13.1.13 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
13.1.14 - Fica a critério do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais,
podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e
outro).
13.1.15 - O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos
lances.
13.1.16 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
13.1.17 - A proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro será
excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último percentual apresentado pela mesma, para
efeito de ordenação das propostas.
13.1.18 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
MENOR PREÇO GLOBAL e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
13.1.19 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
Procedida a classificação provisória e verificado que o MENOR PREÇO GLOBAL não foi apresentado por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das
propostas, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45
daquele Diploma Legal.
13.1.20 - Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:
13.1.20.1 - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que,
após a verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
13.1.20.2 - Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do
subitem 13.1.20.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
parágrafo 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
dentro dos 5% da proposta de menor valor;
13.1.20.3 - O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º
da LC nº 123/2006).
13.1.20.4 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC nº
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
13.1.20.5 - Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
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13.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme o caso), quanto ao
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.2.1 - Será desclassificada a proponente que:
13.2.1 - deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;
13.2.2 - apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas das
demais proponentes, exceto as questões meramente formais, sendo analisado cada caso.
13.2.3 - apresentar preços com valor excessivo ou com preços manifestamente inexeqüíveis, comparados
aos preços praticados no mercado da região.
13.3 - Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante
deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha
pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
13.4 - Sendo aceitável a proposta vencedora do item, será aberto o envelope nº 2, contendo a
Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições
habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital.
13.5 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante deixar de atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação da
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda à todas exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto
definido neste Edital e seus Anexos.
13.6 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
13.7 - Será julgada inabilitada a proponente que:
13.7.1 - Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital;
13.7.2 - Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.
13.8 - Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o Pregoeiro adotará o
seguinte procedimento quando a vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:
13.8.1 - Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o
atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que
apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;
13.8.2 - Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:
13.8.2.1 - O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou
13.8.2.2 - O desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da
habilitação fiscal em relação àquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, proceder à regularização da documentação
mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
13.5.1 - Ocorrendo a situação estabelecida no subitem 13.8.2.2 acima, o licitante Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a
desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na
forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.
13.5.2 - Caso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a
penalidade de que trata este Edital, e retomando a licitação. Encerrado o julgamento das propostas e da
habilitação, a Pregoeiro declarará a vencedora, proporcionando a seguir, a oportunidade às licitantes para
que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando
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na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que
todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no
prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões
de recursos do recorrente - art 4º XVIII, da lei nº 10.520/2002.
13.6 - A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á
renúncia ao direito de recorrer.
13.7 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s)
presente(s).
13.8 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
13.9 - Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
13.10 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras,
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho
e/ou assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 90 (noventa) dias correntes
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
13.11 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora,
proporcionando a seguir, oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de
interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na
preclusão do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão, a síntese das razões
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para,
querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias.
13.12 - A ausência do representante da licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública
caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.
13.13 - Do certame, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá ser obrigatoriamente assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes das licitantes
presentes.
13.14 - Caso ocorra necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
14 - DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
14.1 - A(s) empresa(s) Adjucatária(s) fica(m) obrigada(s) a:
14.1.1 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa
anuência da Administração.
14.1.2 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo de acordo
com as normas vigentes e/ou instruções deste Edital e seus anexos.
14.1.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for
comprovado.
14.1.4 - Manter a regularidade no cadastramento do Departamento de Compras até a data de
pagamento.
14.1.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na
entrega do objeto da presente licitação, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de
Empenho.
14.2 - Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior a
25% do valor inicial da quantidade licitada.
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14.3 - Os serviços licitados deverão ser finalizados em até 30 (TRINTA) dias a contar do recebimento da
Ordem de Compra pela(s) adjudicatária(s). A Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas
expensas, os equipamentos que não estiverem de acordo com o Termo de Referência.
15 - DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento pelos equipamentos licitados, objeto deste Edital, será efetuado em moeda
nacional, através de depósito em qualquer agência da rede bancária, desde que vinculada ao sistema
de compensação de cheques, até o 30º (trigésimo) dia a entrega do serviço pela licitante vencedora e
da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada pela Fiscalização, nos termos da Lei nº
4.320/1964.
15.2 - Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento
Contratual;
15.3 - Deverá acompanhar junto à nota fiscal a documentação válida exigida no item;
15.4 - As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento do exercício de 2021, conforme fonte de recurso abaixo especificado:
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.024 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano
Dotação: 453 - 3.3.90.00.00.00.00.00
16 - DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - A execução dos serviços pela empresa vencedora será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública do município de
Porto Belo, devidamente designado pela CONTRATANTE.
17 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES
17.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente Pregão.
17.2 - Não será admitida a impugnação do edital, por intermédio de fac-símile ou via e-mail.
17.3 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo,
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
17.4 - A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
17.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao
Pregoeiro, protocolados junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura, situada à Av. Governador Celso
Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC, em dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min.
17.6 - Os Recursos somente serão recebidos se atenderem as exigências abaixo:
17.6.1 - Ser datilografado/digitados e devidamente fundamentados;
17.6.2 - Ser assinado por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado;
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17.7 - Recebido o Recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, fundamentando-a, ou,
encaminhar à apreciação da Autoridade Superior, com as informações necessárias ao julgamento.
17.8 - É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que
vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se
for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.
18 - HOMOLOGAÇÃO
18.1 - Em não sendo interposto recurso, caberá à Autoridade competente fazer a homologação do
processo. Caso haja recurso, a homologação do processo pela Autoridade competente somente ocorrerá
após deliberação sobre o mesmo.
19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Constatada qualquer infração às Cláusulas do Edital e do Contrato decorrente deste processo
licitatório, poderá a Administração, a seu critério, resguardados os procedimentos legais, aplicar as sanções
administrativas, isolada ou cumulativamente, previstas nos seguintes textos legais:
19.2 - Decreto Municipal nº 244/2007, que regulamenta a licitação na modalidade Pregão;
19.3 - Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial (artigos 81 até 108), da Lei nº. 8.666/93
e alterações.
19.4 - Independente das penalidades acima previstas poderá a Administração aplicar multa aos infratores,
conforme disposto na Cláusula Nona – Das Penalidades, da Ata de Registro de Preços, cuja minuta encontrase no Anexo VIII deste Edital.
19.5 - A recusa injustificada em entregar os equipamentos licitados da empresa com proposta classificada
na licitação e indicada para registro do respectivo preço conforme instruções da Cláusula Terceira deste
edital, ensejará aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as
alterações posteriores.
19.6 - O atraso injustificado na entrega dos serviços licitados após o prazo preestabelecido no Edital,
sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
19.6.1 - De 01% (um por cento) do valor total da Ordem de Compra, para cada dia de atraso na entrega
dos equipamentos; e
19.6.2 - De 05% (cinco por cento) do valor remanescente da Autorização de Fornecimento, em qualquer
hipótese de inexecução parcial, ou de qualquer outra irregularidade.
19.6.3 - De 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, em caso de rescisão
contratual por inadimplência da detentora da ata.
19.7 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
19.8 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a
Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções
legalmente estabelecidas:
19.8.1 - Advertência;
19.8.2 - Multa por atraso no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso
não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
19.8.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a dois (2) anos; e
19.8.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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Parágrafo Único: a aplicação das sanções previstas nos subitens 19.8.1, 19.8.3 e 19.8.4, não prejudica a
incidência cumulativa da penalidade prevista no subitem 19.8.2, sem prejuízo de apresentação de defesa
prévia pelo interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
19.9 - Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e
ampla defesa.
19.10 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à
Administração.
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
20.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura
Municipal de Porto Belo.
20.4 - O Prefeito Municipal de Porto Belo poderá revogar a presente licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
19.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de pregão.
20.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança
da contratação.
20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
20.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
20.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo
da Comarca de Porto Belo/SC.
20.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
20.12 - Os participantes da presente licitação autorizam a filmagem e gravação dos trabalhos
desenvolvidos durante a sessão do Pregão.
20.13 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto
de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Setor de Licitações do Município de Porto Belo, situado na Rua
José Guerreiro Filho, n° 265 Bairro centro, até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação, as
quais serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de
circular encaminhada a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones
(047) 3369-4111 - ramal 241 ou e-mail: administracao@portobelo.sc.gov.br.
20.14 - Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, no horário das 08h00min às 14h00min, de
segunda a sexta-feira.
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20.15 - Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.
20.16 - Fazem parte integrante deste Edital:
- Anexo I - Termo de Referência;
- Anexo II - Modelo de Proposta;
- Anexo III - Modelo do Documento de Credenciamento;
- Anexo IV - Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios;
- Anexo V - Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
- Anexo VI - Declaração de que não emprega menor;
- Anexo VII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo VIII - Minuta de Contrato;
Porto Belo/ SC, 16 de setembro de 2021.
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - PMPB
Contratação de empresa para disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB
com foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de
segurança, incluídos sistemas de monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e
rede social privada, central de atendimento 24 horas, além de comodato de câmeras para compor o
sistema de monitoramento e gestão de riscos, com fornecimento de infraestrutura necessária,
conforme especificações do Termo de Referência, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal e das Secretarias Municipais de Porto Belo/SC.
Despesas com pagamento mensal
Qtd
Qtd
Valor
Valor Anual
Item
Descrição
Unid
Valor Mensal
Mínima Máxima Unitário
Total
1 Plataforma de Gerenciamento
UN
1
1
R$ 1.715,00 R$ 1.715,00 R$ 20.580,00
Armazenamento e adm. Por
2
UN
1
50
R$ 37,25
R$ 1.862,50 R$ 22.350,00
câmera.
Comodato
Câmera,
com
3
UN
1
50
R$ 215,00 R$ 10.750,00 R$ 129.000,00
infraestrutura.
Despesas com pagamento por evento
Item
4

Descrição

Unid

Instalação e configuração de
UN
Câmeras da CONTRATANTE

Qtd
Mínima
0

Qtd
Máxima
10

Valor
Valor Mensal
Unitário
R$ 235,00

R$ 2.350,00

Valor Anual
Total
R$ 28.200,00

Valor Total: R$ 200.130,00

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1. Constitui objeto do presente instrumento, é a contratação de empresa para disponibilização de
plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo
compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistemas de monitoramento de
imagens, plataforma de comunicação digital e rede social privada, central de atendimento 24 horas, além
de comodato de câmeras para compor o sistema de monitoramento e gestão de riscos, com
fornecimento de infraestrutura necessária, conforme especificações do Termo de Referência, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais de Porto Belo/SC. Os
serviços, que serão de forma continuada, deverão ser fornecidos nas dependências quer municipais ou de
terceiros, conforme o interesse e conveniência da própria prefeitura municipal, observando as condições,
especificações e descritivos constantes neste edital, e/ou nas Ordens de Compra, respeitados os Lotes e
Valores de Referência, de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações;
1.2. Em consideração a importância da gestão de riscos, serão ainda requeridos para homologação e
participação das licitantes no processo as seguintes:
1.2.1. Que as licitantes cumpram as obrigações constantes deste edital e as relacionadas na Minuta do
Contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade, bem como as
obrigações legais de âmbito Federal, Estadual e Municipal, as quais estejam vinculadas as atividades
objeto do presente edital.
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1.2.2. O não cumprimento e entrega de qualquer documentação prevista no presente edital, pela
Licitante, dentro dos prazos e formas nele estabelecidos, implicam na desqualificação da mesma.
1.2.3. Tendo em vista o caráter de multidisciplinaridade das exigências editalícias, deverão as licitantes
apresentar além dos documentos requisitados no corpo do edital, aqueles que porventura venham a ser
solicitados neste TR.
1.2.4. Dos equipamentos ofertados, e que compõe a proposta comercial, deverão comprovar o
cumprimento das especificações exigidas mediante documentação fornecida pelo fabricante deste, como
condição habilitatória.
1.2.5. Como premissa da redução de riscos, todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, sem
utilização anterior, comprovada sua procedência via NF de compra em nome da Licitante, e com prazo de
emissão não inferior a data de 180 dias da data do pregão deste edital.
1.3. Dentro deste escopo podemos elencar a gestão de riscos como um conjunto de atividades e
métodos coordenados empregados para identificar, analisar e avaliar riscos e indicar atitudes perante tais
riscos. Segundo a NBR ISO 31000/2018, risco é o “efeito da incerteza nos objetivos. Um efeito é um
desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo”.
1.3.1. Conforme prevê a citada Norma, alguns aspectos importantes sobre a política de gestão de riscos
devem ser destacados, dos quais destacamos que a referida política deva ser: a) Integrada – A gestão de
riscos é parte integrante de todas as atividades organizacionais. b) Estruturada e abrangente - Uma
abordagem estruturada e abrangente para a gestão de riscos contribui para resultados consistentes e
comparáveis. c) Personalizada – A estrutura e o processo de gestão de riscos são personalizados e
proporcionais aos contextos externo e interno da organização relacionados aos seus objetivos. d)
Inclusiva - O envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas possibilita que seus
conhecimentos, pontos de vista e percepções sejam considerados. Isto resulta em melhor conscientização
e gestão de riscos fundamentada. e) Dinâmica – Riscos podem emergir mudar ou desaparecer à medida
que os contextos externo e interno de uma organização mudem. A gestão de riscos antecipa, detecta,
reconhece e responde a estas mudanças e eventos de uma maneira apropriada e oportuna.
1.4. Dentro deste escopo podemos elencar a gestão de riscos como um conjunto de atividades e métodos
coordenados empregados para identificar, analisar e avaliar riscos e indicar atitudes perante tais riscos.
Segundo a NBR ISO 31.000, risco é o “efeito da incerteza nos objetivos. Um efeito é um desvio em relação
ao esperado – positivo e/ou negativo”.
1.5. Mediante a adoção de um sistema de mapeamento e monitoramento de áreas, o escopo de
implantação de uma política global de prevenção de riscos é a razão de ser do projeto em de atuação que
busca:
1.5.1. Desenvolvimento de consciência de participação comunitária;
1.5.2. Incentivar o início do processo de formulação de uma gestão participativa de segurança pública,
nos moldes incentivados pelo Ministério da Justiça;
1.5.3. Possibilitar a fiscalização e monitoramento do mobiliário urbano;
1.5.4. Auxiliar os órgãos de Segurança Pública com ferramentas de monitoramento;
1.5.5. Inibir e/ou identificar atos de vandalismo ou depredação do patrimônio público;
1.5.6. Apontar estratégias de mobilização da comunidade por meio de ações que possibilitem a
participação da comunidade;
1.5.7. Fornecer as informações aos órgãos de segurança relacionadas com as atividades delituosas de
indivíduos ou grupos;
1.5.8. Incentivar os cidadãos a participar, como plenos parceiros da administração pública e da polícia,
dos direitos e das responsabilidades envolvidas na identificação, priorização e solução dos problemas;
1.5.9. Permitir apresentação de questionários e levantamentos de necessidades gerais do município.
1.5.10. Viabilizar ao ente público a inclusão de imagens disponibilizadas pelos munícipes, no sistema de
gestão e monitoramento de riscos, sem custos adicionais ao município, quando das câmeras integradas
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ao sistema pelo munícipe.
1.6. Considerando que o município de Porto Belo, possui já instalado e funcionando os equipamentos
relacionados no edital, e que com a necessidade de ampliação e como cabe ao ente público, em todas as
suas esferas desenvolver a garantia, de segurança, saúde e integridade aos seus cidadãos, atividade
normalmente a cargo da Defesa Civil em suas várias instâncias. Entendidas nesta atividade a necessidade
de um conjunto de atuações capazes de fazer frente às mais variadas expressões de violência, além das
conjunturas climáticas e geológicas. Devendo ter destaque as ações que dizem respeito à antecipação e
prevenção em segurança.
1.7. Podemos caracterizar os riscos presentes pelos seguintes fatores: a poluição ambiental; o
desmatamento; o uso inapropriado do solo; o descarte e depósito de materiais de forma incorreta; a
violência urbana; o trânsito urbano; as endemias; as aglomerações humanas em suas diversas formas; os
riscos climáticos, etc. Temos ainda como agravantes as deficiências dos serviços públicos nas áreas de
saúde, educação, saneamento urbano, infraestrutura urbana, escassez de recursos. Todos estes aspectos
exigem um melhor planejamento e a articulação de ações e ajudem a minimizar as situações de risco,
além de propicie uma antecipação e a intervenção qualificada no caso de eventos.
2. QUANTIDADES E PRAZOS DAS INSTALAÇÕES AUTORIZADAS
2.1. Os serviços a serem executados, e que são objetos do presente processo licitatório na forma de
Pregão presencial, implicará na contratação mínima estipulada na coluna quantidade mínima e em caso
de necessidade e interesse da CONTRATANTE, poderão ser contratados adicionalmente os serviços até o
limite especificado na coluna Quantidade Máxima.
2.2. Os serviços previstos incluem os seguintes subitens, que comporão a tabela de preços para
definição do valor total do lote, referente ao valor anual do contrato, conforme segue:
2.2.1. Item 1 – Refere se ao uso e disponibilização da plataforma de gestão WEB, com as facilidades de
rede social, e demais ferramentas, independentemente do número de operadores e usuários
cadastrados.
2.2.2. Item 2 - Refere se ao armazenamento das imagens para cada câmera, pelo período de 14 dias em
resolução mínima de imagens de 1920x1080 pixel, com taxa mínima de 8FPS, com gravação 24x7.
2.2.3. Item 3 – Refere se ao comodato das câmeras, com o fornecimento da infraestrutura de link de
comunicação e energia elétrica para o funcionamento das câmeras.
2.2.4. Nos itens onde a quantidade mínima for igual a 0 (zero) para fins de composição do valor no preço
final do lote, será considerado o valor de 1 (uma) unidade, não estando obrigada a CONTRATANTE a
realizar a contratação do item, se não houver interesse.
2.3. Para determinação dos valores máximos admitidos e das quantidades mínimas e máximas de
contratação, consideradas para o presente processo, serão considerados os valores da tabela abaixo, que
são os seguintes:
Despesas com pagamento mensal
Qtd
Qtd
Valor
Valor Anual
Item
Descrição
Unid
Valor Mensal
Mínima Máxima Unitário
Total
1 Plataforma de Gerenciamento
UN
1
1
R$ 1.715,00 R$ 1.715,00 R$ 20.580,00
Armazenamento e adm. Por
2
UN
1
50
R$ 37,25
R$ 1.862,50 R$ 22.350,00
câmera.
Comodato
Câmera,
com
3
UN
1
50
R$ 215,00 R$ 10.750,00 R$ 129.000,00
infraestrutura.
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Despesas com pagamento por evento
Item
4

Descrição

Unid

Instalação e configuração de
UN
Câmeras da CONTRATANTE

Qtd
Mínima
0

Qtd
Máxima
10

Valor
Valor Mensal
Unitário
R$ 235,00

R$ 2.350,00

Valor Anual
Total
R$ 28.200,00

Valor Total: R$ 200.130,00

2.3.1. Os pedidos de fornecimento ou Ordem de Serviços, deverão ser formalizados diretamente,
segundo conveniência da administração municipal, sob o controle do Gestor do Contrato, e deverão ser
efetuados através de documento protocolado dele constando: data, valor unitário, quantidade, local para
instalação da(s) câmera(s) a ser(em) comodatada(s), carimbo e assinatura do responsável da unidade
requisitante;
2.3.2. Em função do presente processo licitatório, não está obriga a administração afirmar as
contratações além da quantidade mínima estipulada para cada um dos itens, 1, 2 e 3. Poderá, porém, a
seu critério, e segundo sua necessidade proceder a contratação até a quantidade máxima estipulada,
dentro das mesmas condições previstas.
2.4. O fornecimento do sistema de gestão de riscos e a implementação das câmeras já instaladas no
município e relacionadas no edital, terá o prazo de instalação, configuração e aprovação dos mesmos de
até 10 (dez) dias após o recebimento da Solicitação/autorização de fornecimento.
2.5. Para o fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, sem o comodato
de câmeras e fornecimento de infraestrutura referente item 2 da tabela, e que sejam de propriedade da
CONTRATANTE, deverão ser considerados os seguintes aspectos:
2.5.1. A instalação e configuração deverão ser efetuados no prazo de até 7 (sete) dias corridos para cada
solicitação, considerado o conjunto de no mínimo 5 (cinco) câmeras por solicitação, testados, certificados
e documentados, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa vencedora;
2.5.2. Para a instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento da infraestrutura de
comunicação e energia elétrica, que deve estar disponível antes da emissão da Ordem de Serviço para a
CONTRATADA;
2.5.3. O custo a ser cobrado pela CONTRATADA, para cada unidade de câmera instalada, será o referente
ao item 4 da tabela de valores, conforme item 3.4 do presente TR.
2.5.4. Uma vez realizada a instalação, conforme as especificações e orientações contidas na Ordem de
Serviço, deverá a CONTRATADA, realizar o relatório do(s) serviço(s), com o devido registro fotográfico da
instalação realizada, e encaminhar o mesmo ao fiscal do contrato, para validação.
2.6. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, com a locação e
fornecimento de câmeras, deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, para cada
solicitação, considerado o conjunto de até 5 (cinco) câmeras por solicitação, testados, certificados e
documentados, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa vencedora, tendo em
vista a obrigação da CONTRATADA em fornecer a infraestrutura de energia e comunicação.
2.6.1. Em função da necessidade de fornecimento por parte da CONTRATADA, do link de comunicação, e
considerando que a mesma depende de terceiros para o fornecimento do referido acesso, e que nem
sempre há a viabilidade técnica e/ou disponibilidade poderá ocorrer prorrogação do prazo desde que
justificado, e não havendo condições técnicas para a instalação das câmeras por conta desta dificuldade
técnica, deverá ser encaminhada justificativa expressa, informando a razão, para que possa a
CONTRATANTE, escolher outro lugar para a instalação da câmera, sem que isso cause penalização a
CONTRATADA.
2.7. A integração de câmeras de munícipes que queiram disponibilizar câmeras e acesso internet para
colaborar com a gestão de riscos, e que necessitarão de armazenamento na plataforma, devem atender a
condição de disponibilizar câmeras com imagens de resolução mínima de 1280x960 pixel e taxa de 8FPS.
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2.7.1. Deverão ainda firmar termo de autorização expressa de uso das imagens por parte do munícipio,
que deverá estar disponível na plataforma e cuja adesão deverá ser por meio eletrônico.
2.7.2. Todos os custos de aquisição e instalação das câmeras serão suportados pelo munícipe
interessado, bem como os custos de energia e link de internet, exonerada a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade relativa a manutenção e custeio, devendo esta declaração ser feita pelo munícipe
dentro da plataforma de maneira eletrônica.
2.7.3. Caberá ao gestor do Contrato por parte da Municipalidade, avaliar o interesse e relevância da
situação de interesse de disponibilização de imagens, por parte do munícipe, aprovando ou não a inclusão
da câmera no processo de gravação de imagens, dentro da plataforma.
2.7.4. Uma vez aprovada, será emitida a Ordem de Serviço para a inclusão das imagens no sistema de
gravação, e tem prazo de integração de até 05 (cinco) dias úteis, para cada solicitação, considerado o
limite de até 50 (cinquenta) câmeras adicionáveis, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço
pela empresa vencedora.
2.7.5. Já a integração de câmeras de munícipes que sejam clientes da CONTRATADA, que já utilizem a
plataforma do fornecedor pagando a este os custos de armazenamento, devem ser feitas sem custo
adicional ao município, também deverão fornecer sua autorização expressa de uso das imagens por parte
do munícipio, e tem prazo de integração de até 5 (cinco) dias úteis, para cada solicitação, considerado o
limite de até 100 (cem) câmeras adicionáveis, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela
empresa vencedora.
2.7.6. Entenda-se câmeras de munícipes integradas ao sistema do fornecedor, aquelas que tem seu
custo de armazenamento pagos pelo munícipe, ou parte interessada.
2.7.7. Deverá o munícipe, por meio expresso dentro do sistema do fornecedor, a autorização para a
utilização pelo município das imagens por ele cedidas, com a finalidade de integrar o sistema de gestão
de riscos do município.
2.7.8. Na solicitação deverá estar expressa de forma clara que o munícipe e/ou interessado concede o
uso das imagens, sem custo com a finalidade de fornecer ao município melhores condições de fazer a
gestão de riscos, abrindo mão de formar as e plena a qualquer valores, a qualquer título no presente ou
futuro pela utilização das imagens e informações captadas pelas respectivas câmeras.
2.7.9. Deverá conter a autorização de conceder ao município a gestão das imagens, podendo sede-las a
quem interessar, tanto a órgãos de segurança pública, como entidades governamentais, quando isto for
do interesse destes, e mediante acordo de cooperação entre a prefeitura e o referido órgão, sem direito a
qualquer notificação prévia, ou pagamento. Não caberá a prefeitura qualquer responsabilidade pelo
armazenamento e gestão dos processos relativos as imagens cedidas, tendo em vista ser esta uma
responsabilidade assumida entre o fornecedor e o interessado, exonerando sob todas e quaisquer
hipóteses o ente municipal de quaisquer responsabilidades em decorrência desta cessão de imagens.
2.7.10. Havendo interrupção do fornecimento das imagens, por parte do fornecedor e/ou
munícipe/interessado, por prazo maior que 48 (quarenta e oito) horas, poderá o município considerar
rescindido o interesse em utilizar as imagens, sem que seja necessária qualquer comunicação prévia ao
interessado.
2.7.11. Poderá o município, quando de seu interesse deixar de utilizar as imagens cedidas pelo munícipe,
sem necessidade de aviso prévio, fazendo somente o descadastramento da câmera, e será de
responsabilidade do fornecedor a comunicação deste fato ao interessado, exonerada a prefeitura de
qualquer responsabilidade relativo a esta comunicação e/ou a não utilização das imagens.
2.7.12. O gestor do processo poderá a seu exclusivo critério, aceitar e utilizar as imagens das câmeras
que lhe forem disponibilizadas dentro das normas acima, não sendo obrigação utilizá-las se por parte do
município não houver interesse, independente da solicitação dos munícipes e/ou interessados.
2.7.13. Poderá ainda o gestor do processo, determinar uma resolução mínima em conformidade com as
especificadas pelas câmeras deste edital e seus anexos, para que sejam utilizadas, sem que isso implique
“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC –88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
qualquer obrigação ou custo ao município.
2.8. Eventuais questões e demandas serão reguladas e avaliadas pelo Gestor Municipal responsável pelo
sistema, sempre que se fizer necessárias.
3. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO PELA LICITANTE.

3.1. A Licitante deverá cumprir as obrigações constantes deste edital e as relacionadas na MINUTA DE
CONTRATO e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade, bem
como as obrigações legais de âmbito Federal, Estadual e Municipal, as quais estejam vinculadas as
atividades objeto do presente edital.
3.2. O não cumprimento e entrega de qualquer documentação prevista no presente edital, pela Licitante,
dentro dos prazos e formas nele estabelecidos, implicam na desqualificação.
3.3. Tendo em vista o caráter de multidisciplinaridade das exigências editalícias, deverão as licitantes
apresentar além dos documentos requisitados no corpo do edital, aqueles que porventura venham a ser
solicitados neste TR.
3.4. DOS REQUISITOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GESTÃO RISCOS
3.4.1. Para propiciar a implementação adequada da estratégia de gestão de riscos, como uso do sistema
e o desenvolvimento de incentivo a participação comunitária, deverá fornecer a CONTRATADA, material
de apoio com foco a utilização do sistema por parte dos munícipes. Este material servirá de base para que
seja replicado por parte dos servidores envolvidos no projeto as informações e procedimentos do
sistema, bem como noções sobre valores e posturas a serem adotados pelos mesmos para o melhor
aproveitamento dos recursos disponibilizados.
3.4.2. O material do treinamento deverá abordar pelo menos os seguintes itens:
3.4.2.1. Noções básicas do Sistema;
3.4.2.2. Descrição das principais facilidades;
3.4.2.3. Formas de acesso e utilização;
3.4.2.4. Das condições básicas para implantação deste modelo;
3.4.2.5. Das formas de controle e melhoria dos processos;
3.4.2.6. Dos processos prevenção, repressão e proatividade;
3.4.2.7. Dos problemas e dificuldades ocasionadas pela implantação;
3.4.2.8. Das estratégias de envolvimento comunitário;
3.4.2.9. Da integração com Conselhos Comunitários;
3.4.2.10. Sobre a participação dos munícipes;
3.4.2.11. Análise dos aspectos da organização comunitária;
3.4.3. Do material fornecido deverá constar a autorização expressa do uso parcial ou total, para
reprodução e divulgação sem qualquer cobrança de direitos autorais.
3.4.4. Além destes deverá ainda apresentar material com modelos de:
3.4.4.1. Apresentar estrutura do conteúdo programático dos treinamentos e prazos sugeridos deles para
facilitar o processo de replicação do conhecimento;
3.4.4.2. O treinamento deverá obrigatoriamente possuir carga horário não inferior a 10 (dez) horas e
deverão ser aplicadas em módulos de no mínimo 3 horas cada módulo.
3.4.4.3. O curso deverá capacitar os integrantes para realizarem a replicação e multiplicação de
operadores, com foco na operacionalização do sistema e suas diversas rotinas.
3.4.4.4. O treinamento será aplicado uma única vez, e destinar-se-á a formação de replicadores entre os
servidores municipais.
3.4.4.5. Na proposta comercial deverão constar os custos total dos módulos, considerados as despesas
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de deslocamento, alimentação e hospedagem, além do custo treinamento do próprio módulo;
3.4.4.6. Não será permitida a inclusão de custos variáveis na proposta comercial, devendo o valor de
cada módulo ser único;
3.4.4.7. Deverá constar na Proposta Comercial o cronograma previsto de aplicação dos módulos, não
podendo ultrapassar sua finalização do prazo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato.
3.4.4.8. Deverá ainda ser informada na proposta comercial, as especificações de materiais e/ou
instalações necessárias, que deverão ser disponibilizados pela Contratante para a ministração dos
módulos.
3.4.5. Este material deverá ser fornecido impresso com pelo menos 2 (duas) cópias para que possa ser
reproduzido pela CONTRATANTE, total ou parcialmente além de em meio digital.
REQUISITOSTÉCNICOS
4.1. DOS REQUISITOS DA PLATAFORMA TECNOLOGICA WEB.
4.

4.1.1. Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica, para subsidiar os processos de
controle e atuação dos Conselhos Comunitários de Segurança e das competentes ações e atividades de
Gestão Comunitária de Segurança, deverá ainda a Licitante fornecer a solução com as seguintes
característica técnicas mínimas:
4.1.2. O sistema deverá permitir a inclusão do mapeamento das áreas de interesse sob o ponto de vista
de gestão de risco, bem como a identificação e segmentação;
4.1.3. O Sistema deverá fornecer uma plataforma de comunicação tipo rede social permitindo o
cadastramento de pessoas vinculadas ao projeto de gestão de riscos, bem como dos munícipes
interessados em participar do mesmo para que se estabeleça uma abordagem aprovada para
comunicação e consulta para apoiar a estrutura e facilitar a aplicação eficaz da gestão de riscos.
Comunicação envolve compartilhar informação com públicos-alvo;
4.1.4. O Sistema de rede social deverá permitir a criação de grupos, com vistas a áreas de interesse,
permitindo selecionar para cada grupo as notificações, post, e câmeras a serem disponibilizadas e
permitindo a administração destes grupos e acessos, em painel único.
4.1.5. Deverá estar integrada na plataforma de rede social o processo de enquetes e questionários, e
permitir a emissão de relatórios e gráficos sobre o resultado, uma vez que a consulta também envolve o
fornecimento de retorno pelos participantes, com a expectativa de que isto contribuirá para as decisões e
sua formulação ou outras atividades;
4.1.6. Deverá ainda disponibilizar a possibilidade de solicitação de acessos, quer por meio de envio de
link de cadastro compor meio de convites específicos, mediante confirmação de códigos de convite.
4.1.7. O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de
disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido ou administrado;
4.1.8. O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa “programa
como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma empresa, neste
caso um programa utilizado via uma conexão à internet.
4.1.9. Será considerado neste caso, basicamente, para este sistema, sites de Computação em Nuvem,
que deve oferecer os serviços online.
4.1.10. Deverão ser fornecidos de maneira gratuita e pública, neste caso pela internet, eventuais
aplicativos ou ferramentas de acesso ao sistema, considerada sua utilização;
4.1.11. Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a Tablets e
Smartfones tanto utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS.
4.1.12. Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao mesmo;
4.1.13. O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de instalação local,
como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos;
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4.1.14. O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação local, de
custo oneroso;
4.1.15. Plataforma deverá suportar tecnologia p2p que conecta câmera automaticamente, conforme a
solução de câmeras especificada neste TR.
4.1.16. Suporta conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o protocolo de
comunicação RTSP.
4.1.17. Deve permitir gravação de vídeo em formato Time Lapse e download em formato no mesmo
tipo;
4.1.18. Deve permitir recuperação de imagens gravadas com busca através de miniaturas e especificação
do Time line (linha do tempo);
4.1.19. Deve permitir, ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma visualização seja
feita em forma de mosaicos de visualização de câmeras com até 16 câmeras.
4.1.20. Deve permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de acesso;
4.1.21. Deve fornecer ainda suporte de eventos de câmeras com alertas via e-mail e/ou SMS;
4.1.22. Deve ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com ilimitados usuários;
4.1.23. Deve ainda suporta câmeras PTZ;
4.1.24. Deverá ainda o sistema dar suporte a visualização das gravações com Time line configurada em
linha do tempo para 1 dia, 6 hr, 3 h, 1 hr, 30m,15m,1m;
4.1.25. Deve permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para acompanhamento no mesmo
horário;
4.1.26. Deve permitir e dar suporte a transporte de áudio;
4.1.27. Deverá ainda oferecer suporte de conexão às câmeras através do protocolo universal ONVIF e do
protocolo RSTP;
4.1.28. Deverá o sistema fornecer ainda uma Interface administrativa que permita o acompanhamento
em tempo de real do consumo de tráfego (banda) e armazenagem (Storage) para cada câmera vinculada
ao sistema;
4.1.29. Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, log (histórico) de atividades
administrativas completo com horário de login de cada usuário.
4.1.30. Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos níveis e
condições de acesso;
4.1.31. Deverá ainda permitir que agravação das câmeras seja feita somente por ocasião de eventos
(movimentos), bem como;
4.1.32. Deve permitir a gravação de eventos full time (o tempo todo) na condição 24x7 para todas as
câmeras instaladas;
4.1.33. Deve permitir a gravação e armazenagem por no mínimo 14 (quatorze) dias para cada uma das
câmeras integradas ao sistema, e por até 24 (vinte e quatro) meses, se necessário e conforme
determinação do gestor do processo para as câmeras de interesse específico respeitadas as condições
contratuais;
4.1.34. A gravação de até 2 (duas) semanas deverá ser feita totalmente no ambiente da nuvem, e deverá
estar acessível para consulta on-line.
4.1.35. Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as câmeras Especificadas
no presente TR), sejam feitos ajustes de configuração das mesmas, via web browser;
4.1.36. Deverá permitir ajustar log de câmeras para mudança de permissão de acesso, câmera deletada,
ajustes de configuração etc.
4.1.37. Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, georreferenciado do local onde estão
instaladas as câmeras do sistema;
4.1.38. O Sistema deverá permitir ainda que seja feita agravação de câmeras em alta resolução,
compreendidas aí câmeras demais 2MP, framerate superiores a 20FPS;
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4.1.39. O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior a 99,95% do
tempo, tendo em vista sua utilização em regime 24x7;
4.1.40. Todas as conexões de usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura HTTPS;
4.1.41. As telas e menus, bem como o acesso ao Sistema deve ser feito todo no vernáculo, e com
linguagem simples e clara.
4.1.42. O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de instalação local,
como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos;
4.1.43. O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação local, de
custo oneroso;
4.1.44. O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de
disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido ou administrado;
4.1.45. O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa “programa
como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma empresa, neste
caso um programa utilizado via uma conexão à internet.
4.2. DOS REQUISITOS DA CAMERAS
4.2.1. O fornecimento em forma de comodato de até 50 (cinquenta) câmeras de vídeo monitoramento,
sendo a maioria em ambientes externos.
4.2.2. O fornecimento de toda infraestrutura para o perfeito funcionamento das câmeras, aí incluídos
suportes de fixação, cabos de transmissão dos dados, cabos de alimentação, alimentação de energia, link
de transmissão de dados, e manutenção das câmeras;
4.2.3. As câmeras a serem disponibilizadas para comodato deverão atender as exigências técnicas
abaixo:
4.2.3.1. Câmera fixado tipo Bullet de alta definição.
4.2.3.2. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede Fast Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af,
compatível com conector RJ-45.
4.2.3.3. Devem suportar os seguintes protocolos de rede: IPV4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP,
IGMP, DHCP.
4.2.3.4. Deve suportar alimentação por meio da tecnologia Power Over Ethernet (conforme padrão IEEE
802.3 at ou 802.3 af, de acordo com a potência da câmera).
4.2.3.5. Deve possuir sensor com tecnologia ½.8” Progressive Scan CMOS.
4.2.3.6. Deve operar na seguinte condição de luminosidade 0,028 Lux sem IR
4.2.3.7. Deve possuir função dia/noite (day/night) com acionamento automático IR.
4.2.3.8. Deve possuir a tecnologia Digital WDR (Wide Dynamic Range)
4.2.3.9. Deve possuir lentes de 4mm @F2.0, com ângulo de abertura de 85°.
4.2.3.10. Deve possuir tecnologia Digital Noise Reduction (3DDNR).
4.2.3.11. Deve possuir fonte de luz infravermelho com alcance de até 30 metros (IR).
4.2.3.12. Deve permitir configuração de máscaras de privacidade.
4.2.3.13. Deve suportar compressão de vídeo H.264 (MPEG-4), Motion JPEG (MJPEG).
4.2.3.14. Devem possuir recursos de DualStream.
4.2.3.15. Deve possuir VBR (Vídeo Bit Rate) na faixa 32kbps–8Mbps.
4.2.3.16. Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas seguintes
resoluções: (1920×1080), (1280×960), (1280 ×720) nos trem principal.
4.2.3.17. Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas seguintes
resoluções: (320x240), (352x288), (640x480), (704x576) nos trem secundário.
4.2.3.18. Deve fornecer suporte à tecnologia Tecnologia ROI que concentra a análise de vídeo de região
de interesse sem perder a alta qualidade da imagem. Para a região inalterada, transmite com menor
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resolução.
4.2.3.19. Deve fornecer suporte a controle de compensação de luminosidade (Back light compensation).
4.2.3.20. Possuir recursos vídeo embutidos (Embedded), como a ultrapassagem de linha ou cerca virtual.
4.2.3.21. Deve permitir a gravação por detecção de movimento, e de intrusão em áreas de interesse.
4.2.3.22. Permitir a detecção de movimento sem estar associada a sensores/alarmes externos.
4.2.3.23. Deve possuir slot para instalação de cartão de memória tipo MicroSD/SDHC/SDXC com
capacidades de até 128GB.
4.2.3.24. Deve possuir capacidade de configuração NAS suportando as seguintes tecnologias: NFS,
SMB/CIFS.
4.2.3.25. Deve possuir a capacidade de ajuste de imagens de no mínimo os seguintes parâmetros:
Rotação, Saturação, Brilho e Contraste por software ou via web browser.
4.2.3.26. Devem seguir padrão ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
4.2.3.27. Deverão ser fornecidos todos e quaisquer tipos de acessórios necessários à fixação das câmeras
em parede ou teto, sendo que o local de instalação será definido no plano de trabalho.
4.2.3.28. Possuir capacidade de integração com o sistema de monitoramento fornecido.
4.2.3.29. Deve possuir consumo máximo inferior a 5,9W.
4.2.3.30. Deve possuir capacidade de operar em temperatura entre - 30°C até 60°C e umidade relativa de
até 95% (não condensada).
4.2.3.31. Deve possuir grau de proteção IP67.
4.2.3.32. O peso máximo da câmera, não pode ultrapassar a 550g.
4.2.3.33. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando estes
estiverem montados no mesmo gabinete.
4.2.3.34. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se às
condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem montadas de
fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações em campo.
4.2.3.35. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma
marca/fabricante.
4.2.3.36. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera ofertada,
para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente com catálogo(s)
e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas.
5. DO APLICATIVO DE REDE SOCIAL

5.1. A plataforma de gestão e monitoramento deverá fornecer também aplicativo de rede social, onde
deverão ser integradas as câmeras dentro do aplicativo.
5.2. Este aplicativo deverá permitir criar grupos distintos de usuários e fornecer a cada grupo acessos
distinto de câmeras.
5.3. Deverá ter a plataforma fornecer acesso a rede social, de forma exclusiva via smartphones tanto com
tecnologia Android como IOS.
5.4. Deverá permitir ainda a disponibilização de questionários e enquetes dentro da rede social, para
fazer o levantamento de riscos ambientais.
5.5. Dentro do aplicativo de rede social, deverá fornecer um botão de emergência que forneça a
localização do participante, para informar situações em que haja algum risco para a segurança e saúde do
mesmo.
5.6. A rede social deverá ainda fornecer georreferenciamento, através de mapa para o usuário.
5.7. Deverá ser integrado com a plataforma de vídeo monitoramento e ser fornecido pelo mesmo
fabricante, para garantir total integração e funcionalidade.
5.8. O aplicativo deverá permitir que o usuários cadastrados possam inserir vídeos e/ou fotos de
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ocorrências de modo geolocalizado, afim de facilitar a localização da ocorrência no mapa para
providência dos órgãos de segurança pública.
5.9. O aplicativo deverá informar em tempo real indicadores em forma de gráficos das ocorrências de
segurança e urbanidade.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado inclusive materiais,
transporte, mão de obra, impostos, contribuições previdenciárias e fiscais, encargos trabalhistas,
comerciais e outras decorrentes do fornecimento do objeto.
6.2. Manter-se durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em conformidade com o Artigo 55
inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar o pagamento dos serviços de disponibilização de plataforma WEB de gestão de riscos e
monitoramento de câmeras, de forma mensal, considerados o número de câmeras como datadas,
vinculada a apresentação pela Contratada da respectiva nota fiscal/fatura. A apresentação desta deverá
discriminar o objeto, e será devidamente atestada pelo Setor Responsável.
7.2. Comunicar a Contratada qualquer insatisfação quanto aos serviços de fornecimento de
infraestrutura, bem como as ocorrências e irregularidades na prestação de serviços de acesso a
plataforma WEB e demais serviços ofertados.
7.3. Atestar a execução do objeto do Edital e seus anexos por meio do órgão gerenciador.
8. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS A SEREM OBSERVADOS

8.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus
fornecedores.
8.2. Os serviços a serem executados e os materiais e equipamentos empregados na execução deverão
obedecer ao seguinte:
8.2.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, instalação,
transporte, armazenagem de produtos e manutenção;
8.2.2. Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas constantes do presente
documento;
8.3. As especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo com as Normas ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial:
8.3.1. ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
8.3.2. ABNT NBR 14306:1999 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas
de telecomunicações em edificações – Projeto;
8.3.3. ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;
8.4. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar
os temas previstos por essas quando aplicável, em especial:
8.4.1. ANSI – American National Standards;
8.4.2. IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers;
8.4.3. ISO – International Standards Organization;
8.4.4. IEC – International Electro-Technical Commission;
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8.4.5. UL – Under writers Laboratories;
8.4.6. EN – 54 – European Standard;
8.4.7. Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de
Manutenção;
8.5. Às normas técnicas específicas, se houver;
8.6. Às disposições legais federais, e distritais pertinentes.
9. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.1. Características
9.1.1. Fornecimento de gestão e armazenamento de imagens até 100 (cem) equipamentos de captura e
gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos;
9.1.2. Fornecimento de até 10 (dez) equipamentos de captura e gravação de imagens (câmeras de vídeo)
em ambientes internos e externos já instalados pela Contratante;
9.1.3. Fornecimento de acesso e gestão de imagens de até 100 (cem) equipamentos de captura e
gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos, cedidas às imagens e acesso
a estas por terceiros munícipes e/ou interessados que estejam integrados no sistema da CONTRATADA;
9.1.4. Serviços de disponibilização do sistema de gestão de imagens previsto no item 3.5 do presente TR.
9.1.5. O fornecimento e a instalação das câmeras em comodato, objetos deste Termo de Referência
deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 8h00 e 18h00 hs, ou
mediante solicitações advindas das rotinas técnicas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Porto Belo.
O(s) local(ais) de instalação serão definidos pela Prefeitura em locais e endereços que atendam às
necessidades da política de prevenção de risco, no período de validade deste Contrato, correndo por
conta do FORNECEDOR REGISTRADO as despesas de embalagem, montagem, instalação, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e instalação;
9.1.5.1. A FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Porto Belo, tem a prerrogativa de alterar o período
de execução das etapas previstas no cronograma proposto, em função das necessidades, estabelecendo
prazos intermediários para fornecimentos e instalações parciais no decorrer da validade do presente
Contrato;
9.1.5.2. Os fornecimentos e instalações dos materiais e serviços objeto do presente Termo de Referência
deverá ser executados no período indicado no item 2.2, ou mediante solicitações advindas das rotinas
técnicas estabelecidas pela municipalidade.
9.1.6. O fornecimento e instalação de câmeras em comodato ocorrerão por meio de agendamento
prévio junto à Coordenação destes serviços junto a Prefeitura Municipal de Porto Belo, via e-mail e/ou
telefone.
9.1.7. Dado importância do correto funcionamento das unidades de captura de imagens
(câmeras) na implementação da solução de gestão comunitária de segurança e do
desenvolvimento de ações práticas de gerência de riscos, a contratada deverá disponibilizar um
técnico próprio ou terceirizado baseado até uma distância de 150 (cento e cinquenta) Km de distância da
sede do município, o qual deverá estar disponível para atendimento de demandas conforme segue:
9.1.8. Nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08:00 às18:00 horas para atendimentos urgentes em
até 03 (três) horas úteis após a abertura de chamado;
9.1.9. Aos sábados será considerado horário útil das 08:00 as 12:00 horas;
9.1.10. O prazo de resolução dos chamados será de no máximo 36 (trinta e seis) horas úteis a contar do
momento da abertura do chamado;
9.1.11. Considerando – se que é de única responsabilidade da CONTRATADA a manutenção em pleno
funcionamento dos referidos equipamentos, em caso de defeito técnico nos mesmos, os eventuais
chamados técnicos especiais, não poderão ser cobrados, se constatada falha técnica no equipamento;
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9.1.12. Estão excluídas destas falhas técnicas aquelas provenientes de danos provocados por atos de
vandalismo, sobre cargas elétricas, e/ou aqueles provenientes de tentativas de manutenção e ajustes,
que não realizadas pelos técnicos da CONTRATADA;
9.1.13. Cabe a CONTRATADA, a manutenção preventiva, e corretivas tais como limpeza e ajustes nas
lentes e conexões dos cabos de alimentação/comunicação, além da manutenção das caixas de proteção e
nos suportes de afixação dos referidos equipamentos, incluídos verificação e testes de comunicação e das
tensões de alimentação dos equipamentos;
9.1.14. A responsabilidade pelo fornecimento de toda a infraestrutura tanto elétrica quanto lógica para a
instalação e operação das câmeras ficará a cargo da CONTRATADA;
9.1.15. A guarda e conservação dos equipamentos será responsabilidade de CONTRATANTE, bem como
de sua exclusiva responsabilidade os danos ocasionados por vandalismo e/ou furtos;
9.2. Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas:
9.2.1. A central deverá ter 02 postos de serviço 24 horas, com atendimento telefônico (a ser fornecido
pela contratada), e-mail e bem como mensagem via aplicativo WhatsApp (número a ser fornecido pela
contratada) para atendimento em casos de ocorrência, sugestões e reclamações por parte dos usuários
dos sistema;
10. VISTORIA

10.1. Representante(s) da empresa licitante poderá(ão), facultativamente, realizar vistoria nas instalações
da CONTRATANTE, a fim de conhecer sua atual situação de instalação dos equipamentos, o que dará à
empresa licitante o conhecimento mínimo necessário para planejar as mesmas e apresentar proposta
qualificada.
10.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste Pregão.
10.3. A Vistoria tem por finalidade fazer com que as empresas licitantes conheçam as condições físicas
dos locais onde serão realizados os serviços, possibilitando que sejam tiradas todas as dúvidas que
possam ter em relação aos equipamentos a serem utilizados na solução de monitoramento e aos serviços
que devem ser prestados para o integral cumprimento do objeto deste Termo de Referência.
10.4. A vistoria deverá ser agendada junto ao setor de Licitação da CONTRATANTE, por meio de e-mail
administracao@portobelo.sc.gov.br até 2 (dois) dia úteis antes da data marcada para a realização do
Pregão e somente serão realizadas até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública.
10.5. Eventuais dúvidas sobre o agendamento e a solicitação do mesmo por e-mail podem ser sanadas
pelo telefone (47) 3369-4111 ramal 237, junto a área responsável pelo presente processo licitatório.
10.6. É importante que as empresas se façam representar nesta visita por profissionais qualificados e
detentores de conhecimento técnico relacionado ao objeto deste Termo de Referência.
10.7. A não utilização da faculdade de fazer a vistoria, implicará por parte da licitante em responsabilizarse pelo completo atendimento de todas as exigências técnicas que se façam necessárias para a
implementação dos serviços conforme as normas e procedimentos definidos neste edital, seus anexos e
normas técnicas aplicáveis.
10.8. Todas as despesas relacionadas à vistoria serão por conta da empresa licitante.
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11. TREINAMENTO

11.1. Quando da efetivação da adjudicação e implementação do contrato deverão ser cumpridas as
seguintes exigências técnicas:
11.1.1. A CONTRATADA deverá se comprometer a repassar a CONTRATANTE todo o conhecimento e
técnicas utilizados na execução dos serviços, incluindo as características individuais de instalação e
configuração, em conformidade com o parágrafo único do art. 111 da Lei nº 8.666/93, adotando uma
estratégia de criação de multiplicadores de conhecimento para que futuramente o CONTRATANTE possa
realizar os treinamentos internamente, sem a necessidade de contratação externa.
11.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar todos os materiais didáticos em português para instrução
dos treinamentos para transferência de conhecimento, podendo essa transferência ocorrer em
ambientes de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicionais a CONTRATANTE, ou internamente
no ambiente da CONTRATANTE se essa assim o desejar.
11.1.3. A CONTRATADA deverá ministrar a capacitação técnica dentro do período destinado à
implantação da solução, com tempo e carga mínima de 4 (quatro) horas, e que abrangerá até 2 turmas,
totalizando 2 módulos de 4 (quatro) horas cada, sendo as restantes 2 (duas) horas de treinamento
previstas no edital reservadas para reciclagem, ou reforço conforme necessidade da CONTRATANTE.
11.1.4. A CONTRATADA deverá capacitar grupo de até 3 (três) pessoas, com curso de até 4 (quatro)
horas, afim de possibilitar a internalização do conhecimento nas ferramentas e operação técnica da
solução para equipe de replicadores.
11.1.5. A CONTRATADA deverá repassar os conhecimentos relacionados à operação e gerenciamento do
sistema, e depois proceder o processo de operação assistida, que constitui se de um período de 20 (vinte)
horas em que colocará à disposição da Contratante, profissional para acompanhar o início das operações,
tirando dúvidas e ajudando no processo de cadastramento e definição dos perfis de usuários.
11.1.6. Este período será dividido em módulos de 4 (quatro) horas e poderá ser utilizado pela
CONTRATANTE da forma que melhor lhe aprouver, para implementar a operação e utilização dos
sistemas, desde que respeitado o horário comercial.
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ANEXO II
MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
Pregão Presencial nº 013/2021 - PMPB

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Cédula de Identidade
nº __________ e CPF sob nº _______________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Porto Belo, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, bem
como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
_______________, em __ de___________ de 2021.

___________________________________
Carimbo, Nome e Assinatura do Credenciante

 Anexar (este documento deverá estar fora dos envelopes).
 No caso do credenciante ser Sócio-Administrador, Diretor, ou assemelhado: Fotocópia autenticada do
Contrato Social ou Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, nos quais constem os poderes delegados.
 No caso do credenciante ser Procurador: fotocópia autenticada de Procuração Pública, ou Procuração
Particular, com firma reconhecida em cartório, ambas com poderes específicos, acompanhada de prova
dos poderes delegados; deve estar acompanhada de cópia autenticada do contrato social em vigor.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
Pregão Presencial nº 013/2021 - PMPB

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________,
cidade _______________, estado _____________, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente
os requisitos de habilitação constantes do edital de Pregão n° 013/2021 - PMPB, do Município de Porto
Belo (conforme art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/2002).

Cidade ________, __ de _______ de 2021.

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
Pregão Presencial n º 013/2021 - PMPB

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua ______________, nº _____, bairro __________, cidade
___________, estado _____________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar
de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual
ou municipal.
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência,
fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cidade ________, __ de _______ de 2021.

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
Pregão Presencial nº 013/2021 - PMPB

Declaramos para fins de participação na ...........................................(preencher com o tipo de
licitação) nº ...../..... (preencher o nº da licitação) que a empresa ............................................., CNPJ nº
........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem
em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou
menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos 14 (quatorze) anos.
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do
contrato acarretará em rescisão deste.

..................................., .... de ..................... de 2021.

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
___________, ___ de ____________ de 2021.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFÔNE E FAX:
CNPJ:
E-MAIL:
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - PMPB: Contratação de empresa para
disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos,
compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistemas de
monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e rede social privada, central de
atendimento 24 horas, além de comodato de câmeras para compor o sistema de monitoramento e
gestão de riscos, com fornecimento de infraestrutura necessária, conforme especificações do Termo
de Referência, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais de
Porto Belo/SC.
Item

Especificação/Descrição

Quantidade Unidade Marca

Valor
Unitário

Valor Total

1
2
3
TOTAL

R$

Valor total por extenso: …...............................................
Prazo para Pagamento: .................................................. (em conformidade com o item 7.3 do edital)
Prazo de Entrega: …......................................................... (em conformidade com o item 7.4 do edital).
Validade da Proposta: 60 dias
Os preços cotados são fixos e irreajustáveis, neles já estão inclusas eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre
a contratação.
Banco: ...................
Agência: ...............................
Conta-Corrente: ...........................................

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)
 Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
 Este documento deverá estar fora dos envelopes juntamente com o CREDENCIAMENTO.

NOME DA LICITANTE: (...)
ENDEREÇO COMPLETO: (...)
TELEFONE: (...)
E-MAIL: (...)
A (NOME DA LICITANTE), inscrita no CNPJ nº (...), por intermédio de seu representante legal, (NOME
DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no CPF sob o nº (...), DECLARA que na data da sessão de
abertura dos envelopes do processo licitatório em epígrafe, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme o art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123/2006.
DECLARA ainda que cumpre todos os requisitos legais para a qualificação acima, nos termo da Lei
Complementarnº123/2006, em especial quanto ao seu art.3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa lei, e que está excluída das vedações constantes no art. 3º, § 4º, da Lei
Complementar nº 123/2006, ciente de que a declaração falsa a sujeitará à declaração de inidoneidade,
sem prejuízo das demais cominações legais.
Cidade ________, __ de _______ de 2021

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ____/2021.
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE PORTO BELO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede a Av. Governador Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.575.812/0001-20, daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Emerson Luciano Stein, brasileiro,
divorciado, portador da carteira de identidade nº 3.322.508, CPF sob o nº 946.748.509-59, e de outro a empresa, e
a empresa ________________, com sede na Rua _____________, bairro ___________, cidade de _________–___,
inscrição no CNPJ n° _____________, neste ato representada pelo Sr. _______________, residente e domiciliado a
Rua _____________, Bairro ____________, cidade de _______________-___, portador do CPF sob nº ___.___._____, doravante denominada CONTRATADA, para fornecimento dos equipamentos, conforme abaixo descrito.
As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada com a
redação introduzida pelas leis que a alteraram; ao Pregão da Prefeitura Municipal de Porto Belo nº 013/2021 PMPB; e às seguintes cláusulas deste contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Contratação de empresa para disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com
foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos
sistemas de monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e rede social privada, central de
atendimento 24 horas, além de comodato de câmeras para compor o sistema de monitoramento e gestão de
riscos, com fornecimento de infraestrutura necessária, conforme especificações do Termo de Referência, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais de Porto Belo/SC.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do serviço efetivamente prestado a importância total
de R$ ___________________ (_______________________).
2.2 - A importância mencionada no item será paga após apresentação de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada do
seu devido aceite, de acordo com a mercadoria entregue.
2.3 – Conforme tabela de composição de custos:
Despesas com pagamento mensal
Qtd
Qtd
Valor
Item
Descrição
Unid
Mínima Máxima Unitário
1 Plataforma de Gerenciamento
UN
1
1
Armazenamento e adm. Por
2
UN
1
50
câmera.
Comodato
Câmera,
com
3
UN
1
50
infraestrutura.
Despesas com pagamento por evento
Item
4

Descrição

Unid

Instalação e configuração de
UN
Câmeras da CONTRATANTE

Qtd
Mínima
0

Qtd
Máxima

Valor Mensal

Valor Anual
Total

Valor
Valor Mensal
Unitário

Valor Anual
Total

10
Valor Total: R$
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - Os recursos necessários para execução do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.024 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano
Dotação: 453 - 3.3.90.00.00.00.00.00
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA
4.1 - Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores assim como por ações e omissões de seus próprios
diretores e empregados. Nenhuma disposição deste Contrato criará uma relação contratual entre qualquer
subfornecedor/subcontratado e o CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos
referidos subcontratados;
4.2 - Arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, devidas fora
ou dentro do Brasil, incidentes sobre os bens objeto deste Contrato;
4.3 - Garantir que os equipamentos sejam entregues no prazo;
4.4 - A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA em relação ao serviço fornecido.
4.5 - Emitir nota fiscal eletrônica.
CLÁUSULA QUINTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas quanto ao fornecimento do objeto desta licitação
poderão ser aplicadas ao Licitante, alternativa ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, as seguintes
sanções:
6.1.1 - Advertência;
6.1.2 - Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, em caso de descumprimento das obrigações
assumidas;
6.1.3 - Multa no valor de 0,3 % (três décimos de por cento) ao dia, sobre o valor total da compra, até o limite de 2%
(dois por cento) em caso de atraso injustificado no fornecimento. Uma vez atingido este valor máximo, o
CONTRATANTE poderá decidir pelo cancelamento da compra;
6.1.4 - Multa de 2% (dois por cento) em caso de cancelamento da compra por motivo de não cumprimento ou
cumprimento irregular das cláusulas, especificações ou prazos deste instrumento, cumulativa e aplicada em virtude
da infração que motivou a rescisão;
6.1.5 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e
6.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
6.2 - Sujeitará ás sanções previstas nos subitens 6.1.5 e 6.1.6 da Cláusula 06, os Licitantes que pratiquem atos
ilícitos visando frustrar os objetivos deste procedimento licitatório;
6.4 - O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
notificação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
7.1 - O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até a entrega dos equipamentos, descrito na Cláusula
Primeira deste instrumento, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.
7.2 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as alterações
posteriores, com as devidas justificativas e após aprovação prévia pela fiscalização do Município.
CLÁUSULA OITAVA - DA LICITAÇÃO
8.1 - O presente Contrato reger-se-á pelos critérios da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores e pelo
disposto neste Edital, homologado em ____/_______/2021.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - A Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94 regerá a aplicação deste Contrato e a solução de litígios que,
eventualmente, dele possam resultar.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o Juízo da Comarca do
Município de Porto Belo/SC.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
Contrato, em três vias, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, pelas
testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.
Porto Belo (SC) ___ de ________de 2021.

______________________________
EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________
LAUDELINO LAMIN
SECRETARIO SEGURANÇA PÚBLICA

________________________
EMPRESA
REPRESENTANTE
CNPJ
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________
Nome:
CPF:

______________________________
Nome:
CPF:
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