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Licitações

PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA realizará licitação em 28/07/2022 às
8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 944785 PREGÃO ELETRÔNICO n º 048/2022 Objeto: Contratação
de empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços de instalação e configuração do sistema de
Segurança., na modalidade Pregão Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, na
modalidade Pregão Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se
disponível no Portal da Transparência www.munizferreira.ba.gov.br. Informações podem ser pelo Tel. 075 3663-2113.
Muniz Ferreira, 12 de julho de 2022. Carine Barbosa Sampaio - Pregoeira/Presidente
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços de
instalação e configuração do sistema de Segurança., na modalidade Pregão Eletrônico, conforme
especificações constantes do Edital e seus Anexos.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: _____________________________________________________________________
CNPJ Nº _________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Cidade: _________________________ Estado: _______ Telefone: ______________________
Representante/Pessoa para Contato:____________________________________________________
CPF:____________________________RG N º:__________________________________________.
Obtivemos, através do endereço eletrônico www.munizferreira.ba.gov.br o Edital da Licitação do
Município de Muniz Ferreira na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022.
__________________,_____de _____________ de 2022.
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do telefone:
75-3663-2113 ou por e-mail munizferreiralicita@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Muniz Ferreira – BA, 12 de julho de 2022.

Carine Barbosa Sampaio
Pregoeira

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
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I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal Regulamenta o Pregão
nº 178, de 18/08/2009 e Decreto Municipal que regulamenta o Pregão Eletrônico 083 de 13/07/2020
Portaria nº. 093, de 28 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 28/12/2021,
(Equipe de Pregão).
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamentos
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 048/2022
219/2022 DE 07 DE JULHO DE 2022
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
☒ Sim ☐ Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº944785
VIII. TIPO DE LICITAÇÃO
IX. FORMA DE EXECUÇÃO
Menor Preço Global
Parcelada
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
☐Sim ☒Não
☐ SIM ☒ NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global por lote
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a Prestação de serviços, instalação e manutenção de sistema de
monitoramento com câmeras, abrangendo as principais ruas deste Município, na modalidade Pregão
Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.
XIV. DATA INICIAL PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 13/07/2022, HORÁRIO: 08h30min ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XVI. INÍCIO DA DISPUTA
DATA: 26/07/2022, HORÁRIO: 9h00min
Data: 26/07/2022, Horário: 09h30min
XV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
03
4005
3.3.9.0.39.00.00
00/42
DO
XVIII. VIGÊNCIA DO CONTRATO
CONTRATO
Conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº.
12 (doze) meses
8.666/93
XIX - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Departamento de Licitações e Compras e sua Equipe
de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e
Planejamentos, Praça 30 de Julho, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, Prédio da
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, Bahia, pelo Telefone: (75) 3663-2113 ou pelo e-mail:
munizferreiralicita@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Carine Barbosa Sampaio
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº. 093, de 28 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do
Município, no dia 28/12/2021, (Equipe de Pregão)
Órgão / Unidade:
Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte:
XVII. PRAZO DE VIGÊNCIA

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLFOTVDRDQ5QZGXNKJCNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Julho de 2022
5 - Ano X - Nº 1850

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
PREÂMBULO
O Município de Muniz Ferreira, através da Pregoeira, designada pelo Portaria nº. 093, de 28 de
dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 28/12/2021, (Equipe de Pregão),
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, para a Contratação de
empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços de instalação e configuração do
sistema de Segurança., na modalidade Pregão Eletrônico, conforme especificações constantes do
Edital e seus Anexos.
DATAS LIMITES
DATA INICIAL PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 13/07/2022, HORÁRIO: 08h30min ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
DATA: 26/07/2022, HORÁRIO: 09h00min DATA: 26/07/2022, HORÁRIO: 09h30min
I – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e
prestação de serviços de instalação e configuração do sistema de Segurança., na modalidade Pregão
Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.
1.2. As empresas interessadas poderão participar da Licitação concorrendo ao item, dentre os
especificados no Anexo I a este instrumento convocatório.
1.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo
I, o licitante deverá obedecer a este último.
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus
anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
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2.4. Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1.Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
2.4.2.Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização
específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato
social ou estatuto;
2.4.3.A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade.
Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o documento
equivalente.
2.4.4.Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.5.Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.6.Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município ou suspensas temporariamente
de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei
nº 8.666/93);
2.4.7.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº
9.605/98;
2.4.8.Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
2.4.9.Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
2.4.10.Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores ;
2.4.11.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa);

2.4.12. empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor do órgão contratante (TCU
- Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
2.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93.
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2.6. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio
disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a
ausência de manifestação neste momento.
2.7. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – DA REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1. A licitação a qual este Termo está vinculado tem como regência as seguintes legislações: Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal Regulamenta o
Pregão nº 178, de 18/08/2009 e Decreto Municipal que regulamenta o Pregão Eletrônico 083 de
13/07/2020 Portaria nº. 093, de 28 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município,
no dia 28/12/2021, (Equipe de Pregão).
SEÇÃO IV – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
4.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
4.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06.
4.3. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º,
VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento
concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
4.4.O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
4.5.A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe
da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
4.6. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
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4.7. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada a
pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.
4.8.A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
4.9.A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.
SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO
5.1.Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
5.2.Habilitação Jurídica;
5.3.Qualificação econômico-financeira;
5.4.Regularidade fiscal e trabalhista;
5.5.Qualificação técnica e
5.6. Documentação complementar.
5.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
5.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
5.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
5.2.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
OBSERVAÇÕES:
•

Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser
apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
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•
•
•

Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e
contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser
apresentadas pelo licitante.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
5.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da
licitação, caso o documento não consigne prazo de validade;
5.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
5.4. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
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5.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
5.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
5.4.4. Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na
forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa
da União (ou positiva com efeitos de negativa), abrangendo inclusive as contribuições sociais, de
acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
5.4.4.1. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
5.4.4.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (www.tst.gov.br/certidao);
5.4.4.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
5.4.4.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da
data da abertura da sessão pública.
5.4.4.6. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº
123/06).
5.4.4.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME/EPP, será
assegurado o prazo de 05 (dois) 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, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º,
da LC nº 123/06);
5.4.4.8. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
5.4.4.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.4.

Documentos relativos à Qualificação Técnica:
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a) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, compatível em características com o objeto da licitação;
5.6. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
5.6.1. Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências deste Edital;
5.6.2. Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
5.6.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
5.6.4. O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06.
5.6.5. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
5.6.6. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
5.6.7. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
5.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
5.7.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
5.7.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
5.7.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
5.7.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
servidor qualificado da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro
da Equipe de Apoio.
5.8. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO
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6.1.O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
6.2.O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
6.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica.
6.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
6.6.A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
SEÇÃO VII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do pregão.
7.1.Caberá a pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
7.2.Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
7.3.Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a
pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
7.4.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
7.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão autuados no
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
SEÇÃO VIII – DA PROPOSTA
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8. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora
marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
8.1. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de
forma detalhada, descrevendo o produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade,
prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários
e o total, sob pena de desclassificação de sua proposta.
8.2. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no Anexo I deste
Edital.
8.3. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser
repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
8.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
8.6. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
8.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
8.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO IX – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
9.1.A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
SEÇÃO X – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.

A sessão pública poderá ser reaberta:
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10.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada,
não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitação do preço; e
10.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
10.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação e observadas as regras de
desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o
próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
10.4.O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado
levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
10.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”;
10.6. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de
preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”;
10.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases
previstas neste Edital.
10.8.A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
10.9.A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
11.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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11.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
SEÇÃO XII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)
27
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
28
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
29
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
29.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
30.1.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
31
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
32 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
32.1 Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor global.
32.2 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
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32.3 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10,00
(dez reais), sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
33 Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a Pregoeira poderá
fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser
admitido como variação entre um lance e outro.
34 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
34.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
35 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
36 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
37 Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração.
38 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
39 A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual
diligência.
Realizada a diligência, a pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIII – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
13.1.No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
SEÇÃO XIV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
13.
Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
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14.1.A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado,
após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45,
inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
14.2.A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
123/06).
14.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
14.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art.
44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
14.5. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação
prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
14.6.MNão serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes
das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
14.7. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora,
atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
14.8. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XV – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
15.
Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência:
15.1. Sucessivamente, aos bens:
15.2. Produzidos no País;
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15.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
15.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
15.6. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as
hipóteses previstas nos itens 15, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
15.7. Para fins de desempate, o Pregoeiro deverá seguir, também, a cartilha de orientação para os
usuários do sistema do Banco do Brasil (a qual está disponível no site https://www.licitacoese.com.br/aop/index.jsp).
SEÇÃO XVI - DA NEGOCIAÇÃO
16.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não
se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
SEÇÃO XVII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
17.
Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
17.1.

O critério de julgamento será o de Menor Preço Global por Lote.

17.2. Será desclassificada a proposta final que:
17.2.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
17.2.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
17.2.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
17.2.2. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
17.3. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
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17.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
17.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua,
no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser
formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
17.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
17.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
17.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
17.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.
17.10. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio estimado pela
Administração, constante no respectivo edital.
SEÇÃO XVIII – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
18.
Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do
produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da
documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
18.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°
8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário).
18.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante
inabilitado.
18.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de
desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas –
Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido
como condição para esse benefício.
18.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
18.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido
previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
18.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista
na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
18.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de
inabilitação.
OBSERVAÇÕES:
O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA
INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM
ANEXADOS NO MESMO LOCAL DA PROPOSTA, CASO CONTRÁRIO, A PROPOSTA SERÁ
DESCLASSIFICADA POR IDENTIFICAÇÃO.
O LICITANTE DEVERÁ ANEXAR OS DOCUMENTOS EM FORMA DE ARQUIVO COMPATÍVEL COM
O SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO. NÃO SERÁ ACEITA A INDICAÇÃO DE LINK OU
QUALQUER OUTRO MEIO DIVERSO DO CARREGAMENTO DO ARQUIVO DIRETAMENTE NO
SISTEMA
SEÇÃO XIX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
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19.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil,
inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados via e-mail:
munizferreiralicita@gmail.com , no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação do
Pregoeiro.
19.1.A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
b) Número do processo e do pregão;
c) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com
as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
19.2.A proposta, os documentos e os anexos remetidos por e-mail deverão ser encaminhados no
prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, Rua Lídio
Pena, s/nº, Centro, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, Bahia, em envelope
fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA, o número do fax, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da
empresa.
19.3. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
19.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
19.5. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente
consularizados.
SEÇÃO XX - DOS RECURSOS
20.1.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
20.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão
solicitar a pregoeira o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo
com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante
declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
20.
3.As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, no prazo de 03
(três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
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20.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da
sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
20.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
20.6. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o
prazo para recurso será suspenso.
20.7. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
20.8. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
20.9. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
20.10. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
20.11. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XXI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.
Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.
21.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o serviço pretendido,
sendo assegurada ao beneficiário a preferência de execução em igualdade de condições.
SEÇÃO XXII– DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
22.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação
e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até
03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, procederem à assinatura do contrato, a qual,
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução nas condições
estabelecidas.
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22.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo órgão gerenciador.
22.3.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no
presente instrumento convocatório.
22.4.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar do contrato de preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
22.5. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens
com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na
última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de
eventual contratação.
22.6. No momento da assinatura do contrato a a Administração verificará se os licitantes mantem as
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda
a vigência da ata.
22.7. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento, a Prefeitura
Municipal poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente.
22.8. Após a homologação da licitação, observará, entre outras, as seguintes condições:
22.9. Será incluído, no respectivo contrato, os licitantes que aceitarem cotar os bens com preços
iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
SEÇÃO XXIII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
23.1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou
até 12 (doze) meses
Parágrafo Único -A publicação resumida do instrumento deste contrato ou de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo e vinte dias daquela
data.
SEÇÃO XXIV – DO SERVIÇO
O início do serviço será imediatamente após o recebimento da Autorização de serviço, expedida pelo
Departamento de Compras, até 12 (doze) meses.
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§ 1º. O Contratante realizará o serviço no endereço da Unidade da Secretaria Municipal de
Administração, Finanças e Planejamentos, conforme edital.
§ 2º. A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de Serviço”,
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo
previamente apresentado pela Contratante e acordado pelas partes.
25.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
25.4. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal, realizará consulta da
regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
25.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
25.6. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
25.7. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total
licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante.
25.8. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
25.9. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
25.10. A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à
Administração ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
25.11. A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada,
na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e
seus anexos.
25.12. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
25.13.A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
25.14. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à
Administração.
SEÇÃO XXVI– DA GARANTIA DO CONTRATO
26.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5%
(cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando
do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXVII - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
27.1A contratação será formalizada através de contrato.
SEÇÃO XXVIII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
28. O contrato terá vigência até 12 (doze) meses.
28.1 O prazo de vigência poderá ser reduzido ao prazo necessário para a entrega do bem,
recebimento e pagamento.
SEÇÃO XXIX – DO PREÇO
29.1. O preço dos serviços contratados poderá ser reajustado anualmente, na oportunidade da
prorrogação do contrato, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substituí-lo.
SEÇÃO XXX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
30.1. O contratado obriga-se a:
30.2. Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
30.3.zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
30.4.comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
30.5.arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
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sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do serviço contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
30.6.manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
30.7.providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
30.8.efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
30.9.adimplir os serviços exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
30.10.promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
30.11.executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe
técnica necessária à sua execução;
30.12.trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte dos bens;
30.13.emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
SEÇÃO XXXI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
31.1.O Município de Muniz Ferreira obriga-se a:
31.2.Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
31.3.fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
31.4.

realizar o pagamento pela execução do contrato;

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLFOTVDRDQ5QZGXNKJCNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Julho de 2022
27 - Ano X - Nº 1850

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
31.5.proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias
corridos da sua assinatura.
SEÇÃO XXXII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
32.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com
a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
SEÇÃO XXXIV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
34.1.O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do material
com as especificações do edital e seus anexos.
34.2.O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a verificação e aceitação da
qualidade e quantidade do material recebido.
34.3.O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração.
34.4.A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo com o edital e seus anexos, através
de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do objeto.
34.5.Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo contratado no prazo
máximo de 03 (três) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
SEÇÃO XXXV – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
35.1.O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato.
35.2.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVI – DA GARANTIA DO PRODUTO
36.1. Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação,
embalagem ou outros, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e legislação de regência.
Os produtos deverão ser entregues dentro da data de validade, resguardando para a Administração
um prazo adequado e viável para o consumo.
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36.2.Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas,
qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto
manuseio do produto.
36.3.Incumbe ao contratado o ônus da prova da origem do defeito.
SEÇÃO XXXVII - DO PAGAMENTO
37.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
37.2.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de
aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
37.3.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
37.4.Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
37.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
37.6.Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.
37.7.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
37.8.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pelo contratado.
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37.9.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.
37.10.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
37.11.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXVIII - DAS SANÇÕES
38.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
38.1Advertência por escrito;
38.1.2.Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)
dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
38.1.3.Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
38.1.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
38.1.5.Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
38.1.6.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
38.1.7.A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
38.1.8.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento).
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38.1.9.Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor
do contrato;
38.1.10.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
38.1.11.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
38.2.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para
inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
38.3.As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
38.4.Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
38.5. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
38.6.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
38.7.As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
38.8.A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
38.9.A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é
de competência exclusiva do Prefeito Municipal;
38.10.As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de Planejamento e
Finanças.
SEÇÃO XXXIX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
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39.1.Constituem motivo para rescisão do contrato:
39.1.2.O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
39.1.3.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
39.1.4.A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
39.1.5.O atraso injustificado no início do serviço;
39.1.6.A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
39.1.7.A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e
no contrato;
39.1.8.A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
39.1.9.O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
39.2 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
nº 8.666/93;
39.3.A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
39.4.A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
39.5.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
39.6.Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
39.7.A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
39.8.A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
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pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;
39.9.O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
39.10.A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;
39.11.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
39.12.Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
39.13.A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
SEÇÃO XL - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
40.A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
40.A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO L – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
50.1.A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento
quando eivado de vício insanável.
50.2.A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
50.3.A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
50.4.A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos
que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado.
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50.5.Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.
50.6.A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
50.7.A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.
50.8.Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.
SEÇÃO XLI –DO FORO
52.1.O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Nazaré, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLII - DISPOSIÇÕES FINAIS
53.1.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
53.2.As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
aquisição.
53.3.É facultada a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando
prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou
documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da Sessão Pública.
53.4.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
53.5.Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FERREIRA
SEÇÃO XLIII - DOS ANEXOS
54.1.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
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54.1.2.Termo de Referência - Anexo I;
54.1.3.Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II;
54.1.4.Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) - Anexo III;
54.1.5.Modelo de Procuração p/Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento - Anexo
IV;
54.1.4.Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de HabilitaçãoAnexo V;
54.1.5.Modelo de Declaração de Inexistência de Menor - Anexo VI;
54.1.6.Minuta do Contrato - Anexo VII;
54.1.7.Modelo de Proposta de Preços – Anexo VIII.
54.1.9 Modelo de Planilha de Proposta de Preços – Anexo IX
Muniz Ferreira- BA, 12 de julho de 2022
Carine Barbosa Sampaio
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2022
Projeto de Implantação de vídeomonitoramento em vias públicas municipais
Introdução
Trata, o presente projeto, da especificação técnica para o fornecimento, instalação e
configuração desistema de segurança eletrônica por meio de Videomonitoramento.
O crescimento da criminalidade de várias formas com que ela se manifesta, obriga a adoção
de cuidados igualmente diversificados, principalmente em relação ao cuidado com o
patrimônio e as atividades desenvolvidas por seus agentes, razões pelas quais obriga o
gestor público a decidir sobre ações mais aprimoradas no cuidado com a segurança em
ambientes públicos.
No dia 30/01/2021 tivemos a explosão do caixa eletrônico do Bradesco e conforme dados
da secretaria de Segurança publica do Estado da Bahia foram registados cerca de 35 casos
já este ano sem mencionar furtos, roubos de carro, latrocínio, tráfico de drogas, homicídios.
Estes dadosaumentam a cada ano, tornando cada vez maior a sensação de insegurança
da sociedade e anecessidade de investimentos na segurança pública.
Atualmente, é uma realidade o uso de tecnologia nas ações de segurança, em função das
facilidades que esta proporciona, em comparação com os processos manuais. Assim sendo,
para atuar em segurança com o uso de tecnologia, é exigida uma especialização por parte
dos técnicos para instalação, manutenção e operação dos equipamentos. É fato que a
implantação de um sistema de Videomonitoramento auxilia na redução dos índices de
criminalidade, pois amplia e facilita de forma significativa as ações extensivas dos agentes
de segurança pública, tornando o seu trabalho mais eficiente e seguro.
O objetivo principal visa à participação do município no Sistema de Segurança
Integrada, bem como a Integração de sistemas com o escopo de compartilhamento de
informações para a operacionalização de monitoramento e cercamento eletrônico.
O sistema de Videomonitoramento projetado prevê inicialmente a implantação de pontos
de monitoramento localizados em pontos estratégicos do município.
Neles serão instaladas câmeras fixas. As imagens serão transmitidas através de rede
óptica até a central de monitoramento. A central de monitoramento será composta por
estações de monitoramento com videowall, onde os agentes de segurança irão monitorar as
imagens 24 horas por dia. As imagens terão disponibilidade de gravação de no mínimo30
dias e serão armazenadas no servidor de imagens.
O servidor de imagens será responsável por processar e armazenar todas as imagens
capturadas pelas câmeras instaladas nos pontos de monitoramento. Este servidor, bem
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como as estações de monitoramento, contará com recursos de investigação. O sistema de
monitoramento proporcionará de forma automática a integração dos diversos dispositivos
instalados, através do sistema de monitoramento e controle sendo possível registrar
eventos por meio de imagens, de forma a tornar verdadeira e eficiente a detecção e a
solução de ocorrências. O diagrama abaixo demonstra quanto a forma do sistema, tendo
como funções básicas, a gravação e a transmissão de imagens, enviando- as
instantaneamente, para a central de monitoramento.
Mapa da Cidade de Muniz Ferreira

Pontos de videomonitoramento
Do Posto Litoral até o Alto do Cruzeiro e a Rua da Ponte teremos monitoramento.
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Cada ponto de vídeo monitoramento é composto por:Gabinete com seus equipamentos (Padrão
especificado neste termo); Câmeras (Cada ponto terá 1 câmera fixa).
Câmara Fixa especificação mínima:
- Resolução Full HD 2MP (1080p)
- Sensor megapixel 1/2.8
- Lente de 3.6 mm
- Alcance IR de 30 m
- Case metálico
- IR inteligente
- Alimentação POE Ativo
- Proteção contra surtos de tensão
- Índice de proteção IP67
- Pixels efetivo 1920 (H) x 1080 (V)
- Ângulo de visão H: 85° / V: 45°
Item Qtde. Tipo
01
2 “Câmeras
fixas”

Local
Coordenadas
Rua Nova Nazaré (acesso BA 046 a entrada da cidade 13°00'22.8888"S
39°06'21.5748"W
aproximadamente a 1km da central de
monitoramento.
Entrada Principal da Cidade (acesso pelo
trevo aproximadamente a 800 metros da
central demonitoramento).

02

2

“Câmeras
fixas”

12°59'55.4208"S
39°06'44.2944"W

03

3

“Câmeras
fixas”

Rua Alto do Cruzeiro (próximo a quadra de
esportes saída da Cidade aproximadamente a 1,5
km da centralde monitoramento),

12°59'36.924"S
39°06'49.9932"W

04

1

“Câmeras
fixas”

Rua Nova Nazaré (em frente à Delegacia de
Políciaaproximadamente a 600 metros da
central de monitoramento),

13°00'13.8024"S
39°06'27.6948"W

05

1

“Câmeras
fixas”

Praça 30 de Julho (próximo a Prefeitura
Municipalaproximadamente a 300 metros da
central de monitoramento)

13°0’7,2824”S
39°6’26,0892”W

06

2

“Câmeras
fixas”

BA 046 sentido ao Jardim Paracoara
proximadamente a 1,3 km da central de
monitoramento)

13°0’17,071”S
39°6’34,375”W

07

2

Câmeras fixas Rua Nova Nazaré (próximo ao Jardim Paracoara – 13°0’18,2422”S
Orla Municipal aproximadamente a 800 metros da 39°6’29,03”W
centralde monitoramento),

08

2

Câmeras fixas Rua da Ponte (sentido Pedrão e acesso para Alto
daBoniteza aproximadamente a 1 km da central
de monitoramento)

12°59’50,66”S
39°6’31,49”W
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Câmeras fixas Praça da Liberdade (Orla Municipal
aproximadamente a800 metros da central de
monitoramento),
Câmeras fixas Praça 30 de Julho (aproximadamente a 300 metros
dacentral de monitoramento)

09

2

10

3

11

1

Câmeras fixas Rua José Amancio Sobrinho (próximo ao
ChafarizMunicipal aproximadamente a 1km da
central demonitoramento)

12

1

“Câmeras
fixas”

Rua da Linha em frente ao Banco Bradesco
aproximadamente a 500 metros da central de
monitoramento

13°0’20,059”S
39°6’29,332”W
13°0’5,2894”S
39°6’26,0882”W
12°59’47,58”S
39°6’48,76W

13°0’1,2817”S
39°6’33,0827”W

1. Definição Técnica do Projeto
A fim de explicar a estrutura necessária para o vídeo monitoramento e suas
características de instalação,iremos dividir em 3 (três) módulos, formando os seguintes
grupos:
CM – Central de Monitoramento
Ponto de Vídeo Monitoramento
Rede de comunicação
2. CM – Central de Monitoramento
Este módulo receberá toda a infraestrutura responsável e necessária para o recebimento,
armazenamento e visualização das imagens geradas pelas câmeras de monitoramento
distribuídas pelas vias públicas e denominados pontos de vídeo monitoramento.
O CM deve atender as seguintes premissas:
Ser centro de alta disponibilidade, considerando a
operação 24 x 7 x 365;Ter baixo custo de operação e
manutenção;
Aproveitar o máximo da Infraestrutura existente;
Prover um ambiente intrinsecamente seguro quanto a ameaças à
segurança de rede;Flexibilidade e facilidade de expansão;
Garantir o acesso básico e segurança da rede propriamente dita;
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Espaço adequado para acomodação e operação dos operadores do sistema de vídeo
monitoramento; Espaço arejado para instalação dos gravadores, switchs, nobreak e telas
para o vídeo monitoramento;
Os g r a vad ores , s wi tc hs e nobreaks precisam ficar instalados dentro de um rack
padrão 19” especifico e apropriado para servidores;
As telas precisam ficar em uma posição ergonomicamente correta para a visualização,
controle e operaçãodas imagens;
A rede elétrica para os gravadores e o restante dos equipamentos ligados no rack deverão
estar ligados a um nobreak com características próprias, contendo pelo menos as
características de 3KVA, Senoidal, online e dupla conversão;
O cabeamento metálico e em fibra óptica deverá ser instalado seguindo rigorosamente as
normativas queo regem.
2.1 Local de Instalação:
A instalação do Centro de Monitoramento será instalada em um local indicado pelo
responsável do projeto e deverá comportar todos os equipamentos necessários para o seu
pleno funcionamento. Abaixo, segue imagem do modelo de sala que deverá se
disponibilizado:
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2.1.1 Descrição dos Equipamentos do CM
A fim de definir a montagem do CM, iremos descrever todos os equipamentos e estrutura
que compõem asolução. Os itens que compõem e que serão descritos são:
1- Rack de piso 19”;
2- NVR;
3- Televisores;
4- NoBreak;
5- Switch 24 portas;
6- Bandejas;
7- Liçenca de Software;
8- Desktop Servidor.
2.1.2 Rack 36Us x 575MM porta de vidro
O Rack de piso padrão de 19” polegadas deve ser do tipo gabinete fechado metálico
no padrão 19”polegadas. Receberá os equipamentos que serão instalados na sala de vídeo
monitoramento.
Características:
Equipamento totalmente desmontável para facilitar o transporte e fácil de montar;
Padrão 19" Polegadas
Porta frontal com vidro temperado e fechaduraPorta frontal com ângulo de abertura 180º
Porta traseira em aço com fechadura
Plano frontal e traseiro com furos numeradosPés niveladores e kit com 4 rodízios incluso
Painéis laterais removíveis
Entrada de cabo na base ajustável, para atender vários requisitos
Entrada e saída de cabos pela parte superior e inferiorTerminais de aterramento no corpo
do rack
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Teto preparado para instalação de kit de ventiladoresAtende as especificações ANSI/EIA RS-310-D
Pintura em epóxi preta
Capacidade de carga estática 800Kg
Proteção IP20
Dados Técnicos:
Material: Aço Altura: 179,5 cm
Largura: 57,5 cm
Comprimento: 57,5 cm
Porta frontal e traseira com chave escamoteávelPortas laterais
04 pés niveladores
04 planos verticais
2.1.3 Gravador digital de vídeo em rede para armazenamento e visualização das
imagens. Gravador digital
Este g ravador será responsável por receber, armazenar, e visualizar as imagens geradas
pelos pontos demonitoramento. O gravador também deverá ser capaz de armazenar as
imagens por no mínimo, 30 dias.
Grava ate 16 cameras IP em Full HD a 30 FPS
Interface de rede Gigabit Ethernet
4 entradas de alarme
Reconhecimento automatico das cameras IPs
Suporta cameras IP com resoluçao ate 4K
Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
Suporta ate 2 HDs
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Espaço de armazenamento de 10TB SATA II para imagens (Obrigatório ser disco
exclusivo para uso emCFTV)
Resoluçoes suportadas na visualizaçao 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p),
1MP(HD/720p).
Resoluçoes de gravaçao suportadas 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p),
1MP(HD/720p).
Os gravadores necessitará ficar instalado no rack.
2.1.4 Nobreak UPS 3KVA (3000VA) de Rack 19”
Este equipamento tem por finalidade garantir a disponibilidade da estrutura da CM no caso
de falta de energia elétrica da concessionária. Como características ele deverá ter potência
nominal mínima, emregime continuo, de 3,0 KVA, com fator de potência mínima de 0,9. Ele
por padrão deve atender as especificações mínimas abaixo:

Bifásico 127V
Senoidal On Line
Dupla Conversão
Características que o equipamento deve possuir:
Potência de saída
3KVA / 2,7KW
Fator de potência
mínima de 0,9
Estabilização na saída: +/- 2% (115V) e +/- 1% (220V) linear;
Faixa de frequência de entrada: (46 a 54hz +/- 0,5hz em 50hz) e (56 a 64hz
+/- 0,5hz em 60hz)Frequência de saída (50/60hz+/- 0,1%)
Fator de crista 3:1
THD na saída menor ou igual a 3% (100% carga linear) e 6%
(100% carga não linear);Forma de onda da saída: senoidal pura
Tensão de entrada Bivolt
Automático;
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Tensão de saída 127 V
Tempo de transferência : entre rede e
bateria = zero
6 baterias internas (72V) VRLA
12V9AH inclusas ;
Troca de baterias sem desligar o
nobreak: (hot swap)Compatível com
grupo gerador
Possuir plano de montagem para instalação em rack 19”.

Recursos:
On-line de dupla conversão com
controle via DSP Display de LCD
com programação de parâmetros
Alto fator de entrada : 0,99
Alto fator de potência
de

saída

:

0,9

Carregador
inteligente
Engate rápido para expansão de baterias ate 6 de 12v 80Tempo de recarga típica em 4 horas
(6 baterias 12V 9AH)Com 4 tomadas de saída, padrão NBR 14136 10A
Uma conexão de saída via bornes
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Nível de ruído a 1 metro: 50 decibéis
(50 db) Temperatura de operação: 0 a
40 graus Celsius
Alarmes visuais e audíveis: falha de rede; bateria
baixa; sobretensão;falha interna.
Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional)Software de comunicação
Suporte amplo para uma faixa de tensão de entrada e frequência.Compatível com grupo
gerador
Possui modo econômico e auto teste (função ECO)
2.1.5 Switch 24 portas gigabit
Para fazer a distribuição interna de cabos, para atendimento do cabeamento estruturado da
sala demonitoramento (CM), será previsto um Switch 8 com portas Ethernet Gigabit.
Seguem abaixo especificações mínimas que o switch deve atender:
Características do Hardware
Padrões e protocolos IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q , 802.1x ,
802.1d, 802.1w,
802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad;
Memoria SDRAM DDR: 256 Mbit;
Memoria Flash: 128 Mbit;
Interface 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45 (negociação automática /Auto MDI / MDIX)
Mídia de rede);
10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (maximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω
(maximo 100 m);
100BASE-TX Cabo UTP categoria 5, 5e (maximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω
(maximo 100 m);
1000BASE-T: Cabo UTP categoria 5e, 6 (maximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (maximo
100 m);
1000BASE-FX: Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF);
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Instalação em rack;
Backplane (capacidade do Switch): 48Gbps;
Fonte de energia 100-240VAC, 50 / 60Hz;
Potencia de consumo (sem link): 8,8W;
Potencia maxima de consumo: 23,3W.
Características do Software
Autoaprendizagem de endereços MAC e auto- envelhecimento IEEE802.3x Controle de
fluxo 802.1p / DSCPQoS
2.1.6 Bandeja 4 pontos de fixação
Bandeja para acomodação do
servidor e desktopBandeja 1U
500mm
Bandeja com 4 fixação
Utilizada para acomodação de equipamentos de
TI padrão 19″.
Altura: 1U
Largura: 19″ Profundidade: 500 mm

2.1.7 Televisor
Requisitos mínimos
TV LED 50” 4K HDR ou Superior
O televisor deverá ser entregue instalado no painel com suportes adequados a fornecer a
melhor visão ergonomicamente correta para o operador do sistema.
2.1.8 Licença(s) de Software de Monitoramento e Gerenciamento
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Licença (s) de Software de Monitoramento e Gerenciamento. Deverá suportar a integração
entre câmeras, centrais de alarme, controle de acesso, análise de vídeo e leitura de placas; o
sistema deverá gravar e visualizar simultaneamente, além de suportar a unificação
transparente de câmeras IP codificados ao menos nos formatos de compressão: MJPEG,
H.264, ou superior; o sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens deve possuir
funcionalidade de monitoramento ao vivo de eventos, monitoramento ao vivo de imagens,
reprodução de vídeos gravados, gerenciamento de alarmes, relatórios (incluindo relatórios
com formato customizado e relatórios de incidentes), sua arquitetura deve ser baseada em
um modelo servidor/estação de monitoramento, bem como consistir de um módulo de
software servidor e aplicações de software de estação de monitoramento; as comunicações
entre o servidor e a estação de monitoramento deverão ser baseadas em protocolos TCP/IP,
com possibilidade de criptografia, quando esta for habilitada pelo administrador do
sistema; os usuários poderão ser capazes de implementar os sistemas em um único
servidor ou em vários servidores para uma arquitetura distribuída,
não sendo necessário aquisição de licenças adicionais para servidores de um mesmo
sistema; o servidor deverá ser executado como um serviço do SO, podendo ser configurado
para inicializar quando o sistema operacional inicializa; o sistema de monitoramento e
gerenciamento de imagens deve permitir a divisão do sistema de gravação em pelo menos
10 servidores; o sistema deverá ser constituído em uma arquitetura baseada em funções,
sendo assim, cada função deverá executar um conjunto específico de tarefas relacionadas
às principais funções do sistema; deverá ser responsável pelo gerenciamento de usuários e
grupos de usuários, entradas e saídas digitais (I/O), calendários e agendamentos do sistema,
servidores de gravação de imagens, eventos, sequencias de câmeras e áreas de
monitoramento; deverá possuir a função de gravação de vídeo, que será responsável por
gerenciar as câmeras, além de realizar todo o gerenciamento de gravações; deverá possuir
função de encaminhamento de mídia, que será responsável rotear/direcionar fluxos de
vídeo e áudio através de redes locais LAN e remotas WAN, utilizando as melhores rotas para
otimização dos recursos de rede; deverá possuir função de gerenciamento de zona queserá
responsável por gerenciar todas as zonas virtuais, associadas as entradas digitais, e
registrar os eventos gerados através desses dispositivos; o sistema deverá ser baseado em
arquitetura aberta que deve permitir a utilização de hardwares de estações de
monitoramento e servidores não proprietários, infraestrutura de rede não proprietária e
armazenamento não proprietário; assim como, deverá possibilitar a inclusão de
armazenamento, discos localizados em computadores externos em uma rede, bem como:
Servidores Agregados na Rede (NAS) e Redes de Armazenamento (SAN), não limitando a
capacidade real dearmazenamento configurada por servidor; as aplicações para software
de estação de monitoramento devem possuir interface gráfica amigável para a configuração
e monitoramento do sistema através de qualquer rede, podendo ser acessada localmente ou
através de uma conexão remota; as aplicações da estação de monitoramento deverão ser
baseadas em plataforma compatível com o Windows, todas as aplicações devem possuir um
mecanismo de autenticação, que verifique a identidade do usuário antes de sua inicialização,
podendo ser feita através do banco de dados do sistema; a interface do cliente de
administração deve suportar a criação de calendários/agendamentos aos quais os seguintes
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aspectos funcionais possam ser atrelados: qualidade de vídeo (para cada fluxo de vídeo por
câmera); gravação (para
cada câmera); detecção de movimento (para cada zona de detecção por câmera); brilho,
contraste e saturação (para cada câmera); deverá ser concedido privilégios para que um
operador possa ser capaz de iniciar uma tarefa especifica; o conteúdo da página inicial deve
ser customizável através do uso dosprivilégios para esconder tarefas que um operador não
deve ter acesso e através de listas de tarefas usadas recentemente ou favoritas, assim como,
o cliente de administração deve permitir ao administrador ou usuários com os privilégios
apropriados, modificar as configurações do sistema; a interface do cliente de configuração
deve prover configuração e administração descentralizada do sistema de monitoramento e
gerenciamento de imagens a partir de qualquer ponto da rede; o cliente de administração
deve possuir ferramentas tais como utilitários de solução de problemas, ferramentas de
importação e exportação de dados e ferramenta de descoberta de câmeras; através do
cliente de administração deve ser capaz de gerar relatórios e executar ações tais como
imprimir um relatório e solucionar um evento específico de acesso a partir da visualização
de relatórios; a interface do cliente de monitoramento deve ser uma interface unificada com
capacidade para monitorar eventos, alarmes, vídeo ao vivo e vídeo gravado; o cliente de
monitoramento deve permitir o controle e monitoramento do sistema através de qualquer
rede IP, desde que tenha acesso ao servidor; deve permitir aos administradores e
operadores com os privilégios necessários, monitorar imagens, executar relatórios e
gerenciar alarmes; o cliente de monitoramento deve possuir uma interface auto adaptável
e dinâmica, que se ajusta em tempo real às ações do operador, com um painel dinâmico
carregado com componentes específicos para a operação; deve possuir menus em forma de
quadros e comandos rápidos e fluxo de trabalho contínuo e consolidado; o cliente de
monitoramento deve agrupar tarefas similares, tais como:
monitoramento de vídeo, monitoramento de alarmes de vídeo; relatórios de marcadores de
vídeo / movimento / gravações, relatório de alarmes; relatórios de configuração de controle
de vídeo, solução de problemas, trilhas de auditoria; deve possuir componentes na forma
de mini aplicativos ou mini agrupamentos no painel do cliente de monitoramento que
possibilitam a execução de tarefas comuns e fornece acesso rápido a informações e ações;
Deve possuir componentes capazes de mostrar ao operador informações como fluxo de
vídeo das câmeras, bem como ações de usuário tais como controles PTZ e mais; a interface
do cliente de monitoramento deve possuir fluxos de trabalho consistentes para o sistema,
podendo gerar ou imprimir um relatório, configurar ou tratar um alarme ou criar um
relatório de incidente devem seguir o mesmo processo (fluxo de trabalho); o cliente de
monitoramento deve permitir a customização da área de trabalho do usuário através de
uma variedade de opções permitindo ao usuário salvar sua área de trabalho; a área de
trabalho do usuário deve ser acessível por um usuário específico de qualquer aplicação
cliente na rede quando conectada ao mesmo servidor; listas de eventos ou alarmes devem
poder ser redimensionáveis, desde uma pequena porção da tela até a tela completa; opções
adicionais de customização devem incluir: exibir/ocultar janelas, exibir/ocultar
menus/barras de ferramentas, exibir/ocultar informações sobrepostas no vídeo,
redimensionar diferentes painéis e selecionar o padrão de exibição de quadros; o cliente de
monitoramento deve suportar fluxo de vídeo ininterrupto, mantendo ativas as conexões de
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vídeo existentes mesmo se um servidor (exceto o servidor de gravação) tornar-se
indisponível; deve permitir ao operador, a funcionalidade de arrastar e soltar uma câmera
em um quadro de exibição para visualização ao vivo; deve permitir ao operador, a
funcionalidadede arrastar e soltar uma câmera de um mapa em um quadro de exibição para
visualização ao vivo; deve suportar zoom digital no fluxo de vídeo ao vivo e gravado das
câmeras; deve permitir comunicação de áudio com as unidades de vídeo que possuem essa
função; deve permitir ao operador o controle de movimento e zoom (pan-tilt-zoom), íris,
foco e posicionamento (presets) de câmeras; deve permitir ao operador a marcação de
eventos importantes em qualquer uma das câmeras para extração posterior da gravação;
operadores devem poder nomear de forma única cada marcador de forma a facilitar
pesquisas futuras; o cliente de monitoramento deve suportar a reprodução de um vídeo
gravado na mesma interface do monitoramento ao vivo, sem a necessidade de troca do
modo de visualização ou utilização de outro módulo do sistema para a reprodução dos
vídeos gravados; uma única licença central pode ser aplicada de forma centralizada no
servidor de configurações; as imagens serão armazenadas em servidores de gravação,
localizados no CM; não deve ser requerida a aplicação de licença para cada servidor de
gravação dedicado ou cliente de monitoramento; não deve ser cobrada licença adicional
para servidores de gravação; o sistema poderá permitir a aplicação de licenças para
expansão de acordo com o número de câmeras e/ou recursos do sistema sem que seja
necessário reinstalar o mesmo. Não deverá ser requerida a instalação ou reinstalação do
software e/ou pacote de software para a aplicação das licenças; o servidor de gravação deve
ter a capacidade de receber fluxos UDP Multicast diretamente do dispositivo, para
topologias de rede que restringem os dispositivos de enviar fluxo UDP Multicast, o
servidor deve redirecionar o fluxo de áudio/vídeo para visualizadores ativos usando UDP
Multicast; o servidor de gravação deve possuir a capacidade de redirecionar fluxo de
áudio/vídeo para visualizadores ativos na rede utilizando UDP ou TCP Unicast; o servidor
de gravação deve oferecer as seguintes opções para eliminar (limpar) gravações antigas
baseando-se por câmera, conforme segue: depois de um número de dias pré- definido,
excluindo as gravações mais antigas antes que o espaço livre acabe, parando a gravação
quando o(s) disco(s) esteja(m) cheio; o servidor de gravação deve permitir que sequências
de vídeo importantes sejam protegidas contra as rotinas de limpeza de gravações, devendo
ter as seguintes opções quando protegerem uma sequência de vídeo: até uma data
específica, por um número de dias específicos, indefinidamente (Até a proteção ser
manualmente excluída); o servidor de gravação deve permitir ao administrador colocar um
limite sobre a porcentagem de armazenamento ocupada por vídeos protegidos;o servidor
deve possui capacidade de encaminhar fluxos de vídeo e áudio através da rede local e redes
de grandes áreas (WAN) desde a origem (dispositivo) até o destino (client de
monitoramento), suportando protocolos como: unicast TCP, unicast UDP, e multicast UDP;
o servidor deve suportar protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) para
estabelecer membros de um grupo multicast. IGMP v3 incluindo SSM (Source-Specific
Multicast. Deve permitir ao operador a capacidade de iniciar ou parar a gravação de
qualquer câmera no sistema, desde que esteja configurada para gravação manual, clicando
emum único botão; o operador deve ter a capacidade de ativar ou desativar a visualização
de todos os eventosdo sistema; deve permitir aos operadores mudar para uma reprodução
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instantânea de vídeo de qualquer câmera gravada com um simples clique de botão do
mouse, assim como os usuários deverão ser capazes detirar fotos de um vídeo ao vivo e ser
capazes de salvá-la ou imprimi-la; deve permitir a reprodução de vídeo em qualquer um
dos quadros; deve permitir ao operador trocar para um replay instantâneo do vídeo para
qualquer uma das câmeras gravadas com um simples clique de botão do mouse; deve
permitir ao operador selecionar entre sincronização instantânea de todos os vídeos no
modo de reprodução, permitindo a visualização de múltiplos ângulos ou de diversas
câmeras, ou reprodução não sincronizada; deve permitirao operador simultaneamente
visualizar a mesma câmera em diferentes intervalos de tempo; deve permitir ao operador
controlar a reprodução com: pausa, travar velocidade, avançar e retroceder, e avançar e
retroceder frame a frame; deve exibir uma única linha do tempo ou opcionalmente uma
linha do tempo para cada fluxo de vídeo selecionado na qual o operador poderá navegar nas
sequências de vídeo simplesmente clicando em qualquer ponto da linha do tempo. Deve
exibir o nível de movimentação em qualquer dos pontos da linha do tempo; deve exibir
claramente os eventos marcados na(s) linha(s) do tempo; Deve ser capaz de requisitar vídeo
gravado por vários critérios, incluindo, mas não limitado a horário, data, câmera e área,
entre outros; deve prover a ferramenta para pesquisar vídeo e áudio associado em eventos
definidos pelo usuário; deve permitir aos operadores definir uma área do vídeo em que a
pesquisa por movimento, bem como a definição de quantidade de movimentação combinem
com resultados de pesquisa com a finalidade de agilizar a busca de imagens; deve permitir
ao usuário adicionar marcadores a vídeos gravados para facilitar pesquisa e extração das
imagens; deve permitir exportar uma imagem nos formatos PNG, JPEG, GIF, e BMP com
impressão de data e hora e com o nome da câmera na imagem (snapshot); deve prover
diversas ferramentas para exportar vídeo e um player de vídeo embutido em diversas
mídias como pendrives USB e CD/DVD-ROM; deve possuir ferramentas para exportar
sequências de vídeos em formatos padrões, como ASF para visualização em players de vídeo
padrão; deve permitir ao operador carregar um vídeo previamente exportado a partir de
seu computador ou da rede; deve permitir que pesquisas sejam salvas no fechamento do
cliente de monitoramento e reaparecerem quando o aplicativo for iniciado novamente;
deve permitir ao operador o bloqueio, sob demanda, de uma câmera para usuários de níveis
mais baixos para prevenir o acesso, por um tempo específico, de vídeo ao vivo e gravado; o
sistema deve permitir ao usuário a seleção de múltiplas câmeras para monitorar, podendo
adicionar as câmeras a uma lista de rastreamento, para que possa fazer o sequenciamento
das câmeras de um ambiente; o cliente de monitoramento deverá suportar o rastreamento
manual de um alvo com um único clique de botão, trocando de uma câmera para outra
câmera adjacente em um único quadrode visualização, podendo ser utilizado nas imagens
em tempo real ou nas imagens gravadas; o sistema deve possuir um cliente web
independente de plataforma e ser compatível ao menos com os navegadores Microsoft
Internet Explorer, Firefox, Safari e Google Chrome, sendo associado ao servidor para acesso
mobile, excluindo a necessidade de utilização do Microsoft IIS ou qualquer outro serviço de
hospedagem/servidor web; o sistema deve suportar aplicativos móveis para vários
smartphones e tablets existentes no mercado, sendo possível efetuar o download do
aplicativo móvel nas lojas de aplicativos (Apple itunes App Store, Play Store); o aplicativo
móvel deve permitir o fluxo de vídeo diretamente do dispositivo móvel utilizando sua
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câmera embutida, para serem assistidos de forma ao vivo e gravado no servidor de gravação
do sistema; o sistema deve suportar o gerenciamento de alarmes, com possibilidade de criar
e modificar alarmes, atribuir um calendário de tempo ou abrangência de período a um
alarme, definir o nível de prioridade de um alarme e o tempo para ser rearmado, definir
destinatários do alarme, definir quando exibir a origem de um alarme, uma ou mais câmeras
ou uma página HTML com procedimentos, especificar quando for necessário reportar um
incidente que for obrigatório durante seu reconhecimento, deve também suportar o envio
de notificações de alarme para um e-mail ou dispositivo através de protocolo SMTP; deve
permitir a um operador reconhecer alarmes, criar um incidente após o reconhecimento do
alarme e silenciar um evento alarme; o sistema deve prover funcionalidades para monitorar
e controlar remotamente o conteúdo de outras estações de monitoramento partes do
mesmo sistema, permitindo utilizar como vídeo wall, através da conexão e controle de
múltiplas estações e monitores simultaneamente, permitindo também a conexão remota
com outras estações com um modo debaixo consumo de banda, recebendo somente fotos
instantâneas do vídeo assistido remotamente; o sistema deve permitir a conexão com
outras estações com um modo espião, para permanecer invisível à estação remota a qual
está conectada, podendo ser utilizada para monitorar as atividades dos operadores; o
sistema deve possuir recurso para monitorar a saúde do sistema, registrar eventos
relacionados e calcularestatísticas com eventos de saúde relacionados às funções dos
serviços e aplicativos clientes; o sistema deve permitir aos operadores salvar seus
ambientes de monitoramento como públicos ou privados, sendo capazes de compartilhar
suas tarefas através do envio das mesmas para um ou mais usuários conectadosao mesmo
servidor; o usuário deve ser capaz de personalizar os relatórios pré-definidos e salvá-los
como novos modelos de relatórios, sem necessidade de uma ferramenta de comunicação
externa para criar relatórios personalizados e modelos de relatórios, podendo ser utilizados
para gerar relatórios agendados em formato PDF ou Excel; um número irrestrito de
relatórios customizados e modelos devem ser suportados; O sistema deve suportar as
seguintes ações em um relatório: Imprimir relatório, exportar relatório para um arquivo
PDF/Excel/CSV, enviar automaticamente por e-mail baseado em agendamento e uma lista
de um ou mais destinatários; o sistema deve suportar a configuração e gerenciamento de
usuários e grupos de usuários, sendo capaz de adicionar, excluir ou modificar um usuário
ou grupo desde que tenha as permissões apropriadas; o sistema de gerenciamento de
usuários deve ser baseado em direitos de acesso e permissões comuns, compartilhados
por múltiplos usuários, sendo que membros individuais do grupo devem herdar os
direitos e permissões de seus grupos pais; o sistema deve limitar o que os usuários podem
acessar, as configurações de bases de dados através de partições de segurança (segmentos
de bases de dados), sendo que o administrador, que possui todos os direitos e privilégios,
deve ser capaz de segmentar um sistema em múltiplas partições de segurança; todos
dispositivos que são parte do sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens
podem ser atribuídos a uma ou mais partições, permitindo especificar permissões de
usuário e grupo em cada partição; opções avançadas de autenticação devem estar
disponíveis tais como autenticação dupla ou supervisionada; O servidor de gravação deve
possuir a capacidade de se comunicar com os dispositivos utilizando criptografia SSL 128
bits; o servidor de gravação deve possuir a capacidade de se comunicar com os dispositivos
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLFOTVDRDQ5QZGXNKJCNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Julho de 2022
51 - Ano X - Nº 1850

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
utilizando o protocolo seguro HTTPS; o servidor de gravação deve proteger vídeo/áudio
gravado e também a base de dados do sistema de acessos não autorizados via rede e de
usuários que não sejam administradores; o servidor de gravação deve poder assinar
digitalmente vídeo gravado usando uma criptografia de chave pública/privada.
2.1.9 Licença(s) de Câmera para Software de Monitoramento e Gerenciamento.
Licença individual de conexão câmera para o software de monitoramento e gerenciamento
de imagens. As licenças devem ser complementares e compatíveis com o software de
monitoramento de gerenciamento de imagens deste termo de referência.
2.1.10 Licença(s) para conexão de cliente com software de gerenciamento de gravação
de imagens
Licença(s) adicional para conexão de cliente com software de gerenciamento de gravação
de imagens. Licença de estação de monitoramento adicional para conexão com o software
de monitoramento e gerenciamento de imagens através da rede local ou remota; A licença
deverá ser compatível com o software de monitoramento e gerenciamento.
2.1.11 Desktop Servidor para visualização das imagens gravadas
Este servidor será responsável por visualizar as imagens gravadas, geradas pelos pontos de
monitoramento;
Processador 4,3GHz 12MB ou superior;
8 GB de RAM ou superior;
Sistema operacional de 64 bits;
Disco SSD de no mínimo 256 GB para sistema operacional e aplicativos, ou superior;
Placa de rede Gigabit Ethernet
Placa de vídeo (1xVGA + 1xHDMI) ou superior;
O Desktop deverá ser fornecido com monitor de no mínimo 21” polegadas e acompanhado
de teclado e mouse;
O servidor necessitará ficar instalado no rack.
2.2 Pontos de Vídeo Monitoramento
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O ponto de vídeo monitoramento consiste na estrutura necessária para a instalação dos
equipamentos necessários para realizar o vídeo monitoramento, este ponto é composto por
caixas de passagem herméticas, que obrigatoriamente necessita serem instaladas no
mesmo poste da câmera ou conjunto de câmeras que compõem o ponto de vídeo
monitoramento. As caixas herméticas e o suporte para a câmera precisarão estar fixados ao
poste por cinta ou abraçadeira tipo Bap.
Para melhor definição, dividimos em 4 (Quatro) módulos:
Caixas Herméticas
Alimentação e Aterramento
Equipamentos instalados na caixaCâmeras de vídeo monitoramento
2.2.1 Caixa Hermética
A caixa hermética tem por finalidade comportar a instalação dos equipamentos necessários
para o pleno funcionamento das câmeras do ponto de monitoramento. Esta caixa deve
conter dimensões no mínimo que comportem todos os equipamentos necessários, com
espaços entre eles para manutenção.
A caixa hermética deverá ser preparada para evitar a entrada de insetos, roedores e poeira.
A caixa deve ficar fixada ao poste por cinta ou abraçadeira tipo BAP. Junto a caixa
deverão ficar presos os suportes para as câmeras fixas.
Caixa hermética para acomodação de equipamentos em área externa
Deve conter as dimensões mínimas de:
Comprimento: Mínimo 300mm

Largura: Mínimo 259mm Profundidade:

Mínimo 95mm
2.2.2 Alimentação e Aterramento
Obrigatório o fornecimento da instalação da Tensão Secundária de Distribuição de energia
no poste.
Segue link de referencia para seguir como padrão de instalação da entrada de energia.
http://sites.cpfl.com.br/documentos-tecnicos/GED-13.pdf
Para realizar o aterramento conforme padrões exigidos, será necessário:
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLFOTVDRDQ5QZGXNKJCNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Julho de 2022
53 - Ano X - Nº 1850

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

Caixa para aterramento PVC 300mm X 250mm
Balde para aterramento confeccionado em material de PVC comdimensões de 300mm por
250mm.
Haste Terra 1/2 (10,00mm)
Haste para aterramento de cobre maciço de 1/2 (10,00mm) com2 metros de comprimento.
Conector Para Haste de Aterramento ½;
Conector Para Haste de Aterramento ½.
2 2.3 Equipamentos instalados na caixa
A caixa hermética receberá todas as instalações necessárias no ponto devídeo
monitoramento para captação e transmissão das imagens. Produtos que compõem a
instalação da caixa hermética:
MINI DIO

CONVERSOR DE MÍDIA

CORDÃO DE FIBRA

SWITCH POE

PATCH CORD

PROTETOR CONTRA SURTO+ETHERNET
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2.2.3.1 Cordão Óptico Duplex
Utilizado para realizar a conexão do mini DIO até o conversor de mídiaCordão óptico duplex
Capa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Modelo da fibra mono modo SM (9/125)Conector
SC/SC
Polimento UPC Tamanho 2,5 metros

2.2.3.2 Dispositivo Protetor contra Surtos (DPS) Energia + Ethernet PoE
Dispositivo de Proteção contra Surtos para equipamentos eletrônicos conectados,
simultaneamente, à redeelétrica, à linha de dados/LAN Ethernet de 100Mbits e à linha de
sinal par trançado (PoE: Power over Ethernet) através de conector RJ45.
Tipo de proteção:
C - Proteção elétrica e ethernet;
Conexão elétrica de entrada: PT - 2P + T (ABNT
NBR 14136); Conexão elétrica de saída: 1Bt - 01
tomada 2P + T (ABNT NBR
14136); Conexão de sinal: 2J5 - Duas conexões (entrada e
saída) tipo RJ45;L – LED.
Corrente de carga:
Máxima: 10A (Linha de energia)
Tensão nominal de serviço: 127 V (L-N) / 220 V (L-N / L-L) (Linha deenergia)
Corrente de descarga máxima: 4,5 kA @ 8/20μs (Modo
comum / Mododiferencial) (Linha de energia)
Pulso máximo de corrente total: 29,6 A @
10/1000μs (Linha de sinalEthernet 10/100).
Acondicionamento:
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Caixa plástica não propagante a chamas;
Dimensões: 95,6 x 76 x 42,9mm (AxLxP),Peso aproximado: 80g.
2.2.3.3 Mini Distribuidor Interno Óptico – Mini DIO
Mini-Dio para até 12 fibras destinado ao uso interno com capacidade para acomodar
até 12 fibras e 2cabos. Pode ser usada também como caixa multimídia com conectores RJ45 mediante o uso de adaptadores.
Sistema de acomodação: áreas separadas para armazenar, encaminhar, p
roteger e“transportar” as firas;
Bandeja de emenda com capacidade para 12 fusões;Confeccionado em aço;
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;Manuseio
simples, sem a necessidade de ferramentas especiais; Responsável por acomodar e
proteger as emendas ópticas;
Permite manobras em sistemas de baixa densidade de fibras;

2.2.3.4 Patch Cord F/UTP Categoria 5 (Blindado)
Patch cord utilizado para ligação entre o switch POE e protetores anti surtos e dos
protetores anti surtosaté as câmeras.
Tipo do cabo: Cabo F/UTP
Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 8 filamentos de diâmetro
nominal de0,20mm
Classe de flamabilidade: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas para evitar "fadiga nocabo" em
movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa
protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o
fisgamento por ser sobreposta a trava do plug.

2.2.3.5 Switch 5 Portas 4P POE 802.3af/at 10/100Mbps
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O Switch serve para conexão e comunicação das câmeras com o NOC através da rede de
fibra óptica e paraalimentação através de POE para as câmeras. O switch deve conter as
seguintes especificações:
QUANTIDADE DE PORTAS

5 PORTAS

PoE

Porta 1 até 60W Portas 2 a 4 até 30W Total até
60W

Porta Ethernet

1*10/100 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE)

ALCANCE DAS PORTAS POE

ATÉ 250 METROS

Padrões

IEEE802.3 – 10BASE-T IEEE802.3u – 100BASE-TX
IEEE802.3x – Flow Control IEEE802.3af (PoE)
IEEE802.3at (PoE+) Hi-PoE

Backplane

1.8 Gbps

Taxa de encaminhamento de pacotes

744Kpps

PD Alive

Detecção de falhas e travamento na porta

Memória Buffer de Pacote

1 Mbit

Proteção contra surtos

Proteção contra surtos 15 kV durante 45
microssegundos em modo Comum 1 kV durante
10/700 microssegundos em modo Diferencial

Taxa de latência

2,8 μs

2.2.3.6 Conversor de mídia
O conversor de mídia serve para receber a conexão da fibra óptica e interligar a conexão
com o switchpara comunicação com as câmeras. O conversor deve conter as seguintes
especificações:
Padroes: IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab
(1000BASE-T) IEEE 802.3z (1000BASE-LX) IEEE802.3x (Flow Control);
Protocolos: CSMA/CD, TCP/IP;
Metodo de transmissao: Half/Full Duplex com chaveamento manual para
configuraçao automatico;
Conectores: 1 conector SC/PC femea e 1 conector RJ45 femea;
Distancia maxima de alcance: 20 Km;
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Taxa maxima de transmissao de dados: 1000 Mbps;
Tensao de operaçao: 5 a 12 Vdc;
Consumo maximo de energia: 5 W.
2.2.4 Câmeras de vídeo monitoramento
O sistema será composto por câmeras Fixas, considera-se câmera fixa as que não têm motor
para rotações e ficarão fixado sem uma única posição de monitoramento. Os tipos de
câmeras a serem instaladas serão definidos conforme necessidade de cada ponto de
monitoramento, podendo ser instalado várias câmeras por ponto de monitoramento.
Seguem especificações das câmeras homologadas para o projeto:
2.2.4.1 Câmera Fixa IP 2mp
Características:
Resolução 2 megapixels
Lente 3,6 mm
IR inteligente com alcance de 30 metros
Índice de proteção IP67
Suporte a PoE+
Especificações:
Sensor de imagem

1/2.8” 2 megapixels CMOS

Obturador eletrônico

Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s

Pixels efetivos

1920 (H) × 1080 (V)

Distância focal

3.6mm

Abertura máxima

F2.0

Ângulo de visão

H: 85° / V: 45º

Alcance IR

30 metros

Compressão de vídeo

Compressão de vídeo
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Resolução de imagem

2MP (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M
(1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA
(640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15

Taxa de bit

H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144
kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps

Protocolos e serviços suportados

TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS,
DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP,
SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP Ativo, NTP, RTP,
Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1²

Alimentação

PoE Ativo (IEE 802.3af)

Resolução

2 megapixels (1080p)

2.2.4.2 Insumos para a instalação
Deverá ser considerado todos os insumos para instalação não listados neste descritivo, mas
que de algumaforma farão parte das instalações, como:

Cabos elétricos Eletrodutos Conduletes Abraçadeiras Adaptadores
Todas as tubulações deverão ser de alumínio ou galvanizados.
2.2.4.3 Conjunto duplo suporte metal para câmeras fixas com 600mm de comprimento
As câmeras fixas devem ser instaladas em um conjunto duplo de suporte de metal com
600mm de comprimento para cada lado do gabinete outdoor. Este conjunto deve ficar
fixado no gabinete outdoor e tem por objetivo facilitar e agilizar o processo de instalação e
manutenção das câmeras fixas.
Com esse conjunto, tens a possibilidade de instalação de até quatro câmeras por poste
em um únicoconjunto de suporte.

Este braço é composto por:Extensão total 600mm
Chapa para ancoragem no porte
Chapa para ancoragem da câmera Tubos de 60x40mm de aço carbonoEspessura de 2mm
Pintura a pó texturizada
2.3 Rede de comunicação
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2.3.1 Rede de Acesso
Toda a rede deverá ser composta de fibra óptica para interligação dos pontos de vídeo
monitoramento com o Centro de Monitoramento – CM, disponibilizando assim uma rede de
dados em fibra óptica. Cada ponto de vídeo monitoramento deverá ter disponível 30 mega
bits de upload para o trafego de imagens geradas pelos pontos de vídeo monitoramento.
A rede de fibra óptica deverá entregar na sala NOC um ponto de rede que dará acesso à rede
de acesso as imagens de vídeo monitoramento.
Obrigatoriamente o sistema de vídeo monitoramento deverá ser entregue em pleno
funcionamento, quando se fala em pleno funcionamento, considerar:
Instalação e ativação de sala de videomonitoramento;
Instalação dos pontos de vídeo monitoramento conforme projeto;Instalação e
configuração de sistemas;
Treinamento aos operadores (Os operadores deverão receber treinamentos para
estarem aptos aoperar o sistema de vídeo monitoramento);
Recebendo as imagens dos pontos de monitoramento;Armazenando as imagens;
Disponibilizar as imagens na tela de monitoramento;
Servidores, Desktops, câmeras e software devidamente licenciados;
Rede de cabeamento estruturado dentro dos padrões das normativas;

3. NORMAS E REGULAMENTOS
A execução deverá obedecer às leis e posturas municipais, estaduais e federais, bem como,
as normas e procedimentos de todas as concessionárias de serviços, pertinentes à execução
das atividades constantes desta, providenciar todas as licenças de obras, junto aos órgãos
competentes, bem como, a obtenção de permissão para poda de árvore ou roçada e
execução dessas, se necessário. Além de respeitar as normas NR 10 e 18 com a
comprovação da distribuição e uso dos EPIs e EPCs para a elaboração das atividades
previstas. Foram consideradas e listada abaixo as normas regulamentadoras para o projeto,
mas, a ausência de alguma não desobriga a empresa fornecedora de equipamentos ou
fornecedora de serviços a
seguir regulamentação ABNT, procedimentos de fabricante de equipamentos, fornecedora
de materiais ou ainda na ausência de todas essas de seguir normas internacionais.
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ABNT–NBR14160: Cabo Óptico Dielétrico Aéreo Autossustentado.
ABNT–NBR14565: Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos
de CabeamentoTelecomunicações para Rede Interna Estruturada.
ABNT–NBR5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
ABNT–NBR5419: Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas.
Prática Telebrás nº 565-270-3ZZ: Procedimento de instalação de cabo
óptico
aéreoautossustentado.
Prática Telebrás n° 565-420-335: Procedimento para lançamento de
Cabos
ÓpticosSubterrâneos em Dutos e Subdutos.
Prática Telebrás nº 235-350-715: Especificação do cabo óptico aéreo
autossustentado dielétrico.Prática Telebrás nº 235-140-701: Ferragens para rede
externa.
Prática Telebrás nº 565-270-303: Procedimento para confecção de emendas em
cabos ópticos.Prática Telebrás nº 565-001-800: Sinalização de obras.
Recomendações dos fabricantes quanto à instalação de seus
equipamentos.NR-10, segurança nas operações de Redes e
Instala
4. AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
A Prefeitura avaliará os hardwares e softwares que integrarão a solução, para verificação
de desempenho, qualidade e conformidade com as especificações técnicas deste Termo de
Referência, caso necessite, poderá contratar uma empresa terceira para fazer laudo de
conformidade da solução entregue com o presente no Termo de Referencia.
5. DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A empresa que executará este projeto elaborará Relatório de Execução do Objeto
Contratual, consubstanciando os dados levantados e os resultados do trabalho técnico e
especializado executado durante a implantação do projeto de vídeo monitoramento.
Todos os requisitos e informações relevantes para o correto funcionamento da solução
deverão ser registrados no relatório. O Relatório e seus anexos deverão ser entregues à
contratante em 3 (vias) originais impressos e em arquivo digital.
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O relatório deverá constar:
Fotografias dos itens instalados, incluindo os gabinetes e os itens instalados no
gabinete, ascâmeras, os postes, aterramento e relógio medidor da RGE;
Endereço dos locais onde foi instalado cada item, com registro das coordenadas
geográficas(Latitude e Longitude) aferidas por instrumento de GPS;
Endereço dos pontos de monitoramento com o endereço MAC de cada câmera instalada;
Endereço IP de cada câmera e seu local de instalação.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
A qualquer momento, durante a vigência do Contrato de Execução de Projeto e de comum
acordo entre as partes contratantes, poderá haver atualização tecnológica dos
equipamentos, sendo, neste caso, obrigatória a apresentação de nova amostra completa do
item, para aprovação pelos técnicos da Prefeitura, sem aumento de custos para a mesma,
observando-se, ainda, o seguinte:
A atualização só poderá ser executada após a emissão de documento oficial pela
Administração ou de seus prepostos, aceitando-a, após demonstração de superioridade
tecnológica da nova solução sobre a anterior; A amostra deverá ser encaminhada
juntamente com documento técnico, justificando a mudança por motivos alheios à
vontade da Administração;
A Administração reserva-se o direito de mandar proceder, por laboratórios ou técnicos
devidamente qualificados, testes das amostras mencionadas no item anterior, para
comprovação das especificações de qualquer componente.
A empresa ganhadora deverá entregar o sistema em pleno funcionamento e sem
nenhum acréscimo de valor ao município, para tal deverá se precaver que todos os materiais
contidos ou não neste documento sejam orçados e entregues para que o sistema de vídeo
monitoramento possa ter pelo funcionamento.
Obrigatório entregar a ART/TRT de todas as câmeras e equipamentos instaladados.
Quantidades para a Central de Monitoramento:
Qtde.

Equipamento

1
2

Rack de piso 19”;

1

Desktop;

1

No Break;

Servidor (NVR);
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1

Calha de Energia; (a quantidade depende do projeto da Central de Monitoramento)

2
5

Switch de 24 portas

2

Televisores;

1

Licença de Softwares.

Bandeja;

ESTIMATIVA
Item

Discriminação

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PARA
SISTEMA
DE
1 SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MEIO DE
VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME
PROJETO E DESCRIÇÃO NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 22
CAMERAS, 01 RACK, 02 NVR COM TODOS
2 OS ACESSÓRIOS E CAIXAS PASSAGEM DE
FIBRA E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS.

Unidade Quant Valor Estimado1
R$ 136.214,67
Und

1

und

1

R$ 36.333,33

Marcos André dos Santos Lima
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de
participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
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5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os
efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no
certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação,
na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o
§4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação,
na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que
se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente
instrumento, nomeamos e
constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à ..................................................., nº ........ como nosso
mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Local,

de

de 20__.
_ Razão

Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLFOTVDRDQ5QZGXNKJCNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Julho de 2022
67 - Ano X - Nº 1850

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em
cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art.
87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º
do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Local,

de

de 20__.
_ Razão

Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local,

de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
E____________, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE
MONITORAMENTO
COM
CÂMERAS,
ABRANGENDO AS PRINCIPAIS RUAS DESTE
MUNICÍPIO,
NA
MODALIDADE
PREGÃO
ELETRÔNICO,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na Praça 30 de Julho, nº 168,
Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno
Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal
que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão
Eletrônico nº. 048/2022 e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de serviço, instruído no Processo Administrativo nº
219/2022, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e
prestação de serviços de instalação e configuração do sistema de Segurança., na modalidade Pregão
Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, conforme o Item nº (...) de
acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório e condições
previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA:
§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
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§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
‘3.1. A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Muniz
Ferreira, consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Órgão / Unidade:
03
Atividade:
4005
Elemento da Despesa:
3.3.9.0.39.00.00 / 3390300000
Fonte:
00/42
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados
da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA pela Lei Orçamentária Anual.
1. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos
serviços, nos termos abaixo:
4.1.1

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma FísicoFinanceiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período,
através de planilha e memória de cálculo detalhada.

4.1.2
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.1.3
A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
4.2
O recebimento provisório será realizado pelo fiscal após a entrega da documentação acima,
da seguinte forma:
4.2.1
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com
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a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
4.2.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
4.2.1.2
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
4.2.1.3
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
4.2.1.4
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.2.2
No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
4.2.2.1
quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
4.2.2.2
Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
4.2.2.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
4.3
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
4.3.1
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLFOTVDRDQ5QZGXNKJCNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Julho de 2022
72 - Ano X - Nº 1850

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

4.3.2
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
4.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.
4.4
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 Os serviços serão prestados conforme o discriminado abaixo:
a)
O endereço para a execução dos serviços será em logradouros do município, Objeto deste
Termo de Referência.
b) Os serviços executados deverão estar em conformidade com as exigências do Projeto Básico e
Edital, sob pena de não recebimento dos mesmos e que serão verificados pelo responsável técnico
por parte da Contratante.
c) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Projeto Básico, Edital e na Proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da CONTRATADA,
sem prejuízo da aplicação de penalidades
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, para os serviços especificados nas
Cláusulas Primeira e Segunda deste Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do
vencimento, estando a sua vigência adstrita art. 57, § 1º. da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
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7.2. O CONTRATADO deve:
7.4. O CONTRATANTE deve:
7.5.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7.6.Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas, pela CONTRATADA ou
não, necessárias para a correta execução do serviço;
7.7.Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
7.8.Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas, pela CONTRATADA ou
não, necessárias para a correta execução do serviço;
7.9.Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do objeto;
7.10.Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATANTE de acordo
com o Termo do Edital e seus anexos;
7.11.Verificar a regularidade da CONTRATADA perante o FGTS, Secretaria da Receita Federal e
INSS, Estado, Município e Justiça do Trabalho;
7.12.Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
7.13.Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69
desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
8.2. No ato da prestação dos serviços objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou
documento fiscal válido correspondente ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por
servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do
Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. Será exigida no prazo máximo e 10 dias após assinatura do contrato, dentre as
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições deste, para
assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, garantia esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento
devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
10.2.A garantia ocorrerá sem nenhum ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA e será prestada sob responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quando for
necessário o transporte de bens ou ainda o traslado e a hospedagem de técnicos da CONTRATADA
ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento da garantia.
10.3.A CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos apresentados pelos serviços
prestados, dentro do período de garantia, mediante solicitação do Gestor (por e-mail ou
correspondência), devendo corrigi-los ou refazê-los nas mesmas especificações estipuladas neste
Projeto Básico.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1.A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA efetuará o pagamento referente ao
objeto deste Contrato, por meio de crédito em conta bancária, na instituição financeira qual seja,
Banco XXXXXXX, com observância das exceções previstas, em até 30 (trinta) dias a contar da data
de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal eletrônica, fatura,
boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), e prévia comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, e desde que tenha sido efetuado ateste pelo
Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas, observado o disposto no Anexo I
(Termo de Referência) deste Contrato.
11.2.O pagamento ocorrerá em conformidade com os quantitativos efetivamente executados.
11.3.O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter
minimamente, as seguintes informações:
I – Número da Ordem de Serviço;
II – Número do Contrato;
III – Descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
IV – Período de referência da execução do objeto;
V – Nome e número do CNPJ da CONTRATADA, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na
fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual,
conforme o caso;
VI – Nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
VII – Nome e número do banco e da agência do BANCO XXXXXX (Decreto Municipal nº XXXXXX de
XX de XXXX de 20XX), bem como o número da conta corrente da CONTRATADA, vinculada ao
CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
VII – Tomador de serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, CNPJ nº
13.796.461/0001-64;
VIII – Local de execução do objeto;
11.4.Ao documento fiscal ou equivalente deverão ser anexados:
I – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
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II – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débito (CND);
III – Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal da sede da
CONTRATADA, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários e Dívida
Ativa Municipal, ou documento oficial equivalente;
IV - Comprovante de que a CONTRATADA é optante do Simples Nacional, se for o caso;
V – Em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do
dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e
VI – Demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto
contratado.
11.5. Observadas ou verificadas divergências quando da entrega de tais documentos, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA interromperá o prazo de pagamento, até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados
contestados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA.
11.6. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FERREIRA poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente
legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como
qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS
DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para a execução dos serviços será o preço ofertado na proposta
vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como
limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para
análise e negociação a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA.
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12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100

I = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

14.1.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

14.2.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
14.4.

O atraso injustificado no início dos serviços;
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14.5. A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste
edital e no contrato;
14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67
da Lei nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
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14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento
de suas obrigações, garantido o contraditório e a ampla defesa, às penalidades previstas na Lei
8.666/93, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FERREIRA, sem prejuízo das demais cominações legais, nas situações a seguir:
15.1.1. ADVERTÊNCIA: sempre que o ato praticado não tenha acarretado danos à PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a
terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais grave.
15.1.2. MULTA:
I. De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou empenho, a
depender do prejuízo causado à Administração Pública, quando:
a) deixar de atender ás especificações e quantidades dos bens, previstas no Edital, Contrato ou
instrumento equivalente;
b) paralisar o fornecimento do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração
Pública sobre o valor do Contrato ou empenho;
II. De 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou empenho, nos casos em que a
CONTRATADA:
a) Alterar qualitativa e/ou quantitativamente os bens fornecidos;
b) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do Contrato, apresentar
documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios, sofrer condenação
definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
III. Nos casos de retardamento imotivado:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30°(trigésimo) dia de atraso injustificado no
cumprimento de quaisquer das obrigações do Contrato, sobre o valor do Contrato;
b) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicatária em
assinar o Contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação;
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de atraso superiores a 30 (trinta)
dias, com a conseqüente rescisão do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO
16. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao
edital e anexos do Pregão Eletrônico nº. 048/2022, constante do Processo Administrativo nº
219/2022, bem como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Nazaré, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor
e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Muniz Ferreira - BA, em [data].

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO VIII
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços de
instalação e configuração do sistema de Segurança., na modalidade Pregão Eletrônico, conforme
especificações constantes do Edital e seus Anexos.
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o
serviço do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022, conforme especificação
constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento dos objeto são os que se seguem:
8.
prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
9.
prazo para serviço:
..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
9.
Razão Social: ______________________________;
10.
CNPJ n.º:
______________________________;
11.
Endereço Completo: ______________________________;
12.
Fone: ______________________________;
13.
Fax (se houver):
______________________________;
14.
E-mail: ______________________________;
15.
Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IX - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
Item

Discriminação

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PARA
SISTEMA
DE
SEGURANÇA
ELETRÔNICA
POR
MEIO
DE
1
VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME
PROJETO E DESCRIÇÃO NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 22
CAMERAS, 01 RACK, 02 NVR COM TODOS
2 OS ACESSÓRIOS E CAIXAS PASSAGEM DE
FIBRA E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS.
TOTAL

Unidade Quantidade

Und

1

und

1

Valor Total

R$

R$

R$

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o serviço
do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte,
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos,
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos
ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Eletrônico nº 048/2022.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
___________________________
LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato.
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