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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2022 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item 

 

1.  PREÂMBULO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no 
uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, 
que às 14 horas, do dia 28 do mês Janeiro do ano de 2022, na sala de reuniões 
do  Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de São 
Martinho da Serra, localizada na Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão o 
pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 3040/2022, com a 
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando  a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
monitoramento eletrônico 24 horas, vídeo monitoramento 24 horas, com 
fornecimento em regime de comodato, processando-se essa licitação nos termos 
da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e da Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/1993. As informações bem como o Edital encontram-se a disposição dos 
interessados das 08h00min às 14h00min, no Centro Administrativo Municipal – 
Setor de Licitações e no endereço eletrônico: 
http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br . 

Deverão ser apresentados, no início: OS DOCUMENTOS PARA 
CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.   

 

2. OBJETO  

2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
monitoramento eletrônico 24 horas, vídeo monitoramento 24 horas, com 
fornecimento em regime de comodato de todos os equipamentos necessários a 
execução dos serviços com as manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos de segurança instalados em pontos específicos e na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de São Martino da Serra-RS., conforme 
detalhado no termo de referência, anexo I do edital. 

 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
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3.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, IV, da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações, quando houver interesse da Administração. 

 

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.1 Os critérios de recebimento/Execução e aceitação do objeto e de fiscalização 
estão previstos no Termo de Referência e minuta do contrato. 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

- Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

- Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 
8.666/93; 

- Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

- Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

- O disposto no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

- Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, 
Estadual, Municipal, INSS e FGTS; 

- Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 

- Abrir as propostas de preços; 

- Analisar a aceitabilidade das propostas; 

- Desclassificar propostas indicando os motivos; 

- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta 
do lance de menor preço; 

- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

- Declarar o vencedor; 

- Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

- Elaborar a ata da sessão; 

- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar 
a contratação; 

 

7.  APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

7.1 Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” 
deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública 
de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados 
abaixo. 

Prefeitura Municipal de São Martinho da serra – Estado do Rio Grande do Sul 

Endereço: Avenida 24 de Janeiro, 853 – Centro – CEP: 97190000 

Setor de Licitações e Contratos 

Data: 28/01/2022, às 14h00min. 
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7.2 Os envelopes deverão ainda indicar, em sua parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 03/2022 

ENVELOPE Nº. 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 03/2022 

ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

7.3 A Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS, Departamento de 
Compras e Licitações, somente considerará os envelopes de “Proposta de 
Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues à Pregoeira 
designada, no local, data e horário definido neste edital. 

 

8.  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

 

8.1 No dia, hora e local estabelecidos no item 7.1, será realizada sessão 
pública para o credenciamento do representante legal da Licitante e demais atos. 

8.2 O representante da Licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de: 

8.2.1 Cédula de identidade; 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

 Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 
 

 

 

8.2.2 Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II; 

8.2.3 Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o 
modelo do Anexo III. 

8.2.4 Declaração de enquadramento firmada por contador ou técnico contábil 
com nº de CRC, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou cooperativa e não está excluída das vedações constantes no 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar n.º 123/2006 (nos termos do 
modelo constante do Anexo VI) ), e/ou; 

8.3 As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular 
lances verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao 
processo licitatório, mediante a apresentação de procuração por instrumento 
público ou particular. 

8.4 Em se tratando de sócio ou proprietário, a Licitante deverá apresentar 
cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social, 
devidamente autenticado. 

8.5 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 
credencial ou ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no 
certame. Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em 
nome da Licitante neste ato. 

8.6 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 
representantes, o Pregoeiro não mais aceitará novo licitante, dando início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação 
para a Habilitação. 

 

9.  PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

9.1 As propostas de preços (envelope nº. 01) deverão ser datilografadas ou 
impressas em papel timbrado da empresa, em uma via, com suas páginas 
numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao 
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, e deverão constar: 

9.1.1 Especificação, marca/procedência do produto/serviço cotado; 
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9.1.2 Preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas 
decimais, valor total, expressos em moeda corrente nacional. 

9.1.3 No valor proposto, devem estar inclusas todas as despesas diretas e/ou 
indiretas e que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações 
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 
todos os ônus diretos; 

9.1.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data da abertura dos envelopes; 

9.2 O preço do item cotado deverá ser apresentado numericamente e o valor 
total da proposta deverá ser apresentado numericamente e por extenso. 
Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o 
unitário, com a respectiva correção do valor total. Caso a divergência ocorra 
entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

9.3 Disposições referentes à proposta de preços 

9.3.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada 
como evidência de que a proponente examinou completamente as 
especificações e as condições estabelecidas neste edital, que as comparou 
entre si e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer 
ponto duvidoso antes de preparar sua proposta de preços e que os documentos 
da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e 
satisfatória. 

9.3.2 A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento 
pleno e na concordância com todas as condições expressas neste Edital. 

9.3.3 Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação 
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione 
em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

9.3.4 O preço unitário pelo qual será cotado o objeto da presente licitação não 
sofrerá qualquer correção, sendo a preços fixos e sem qualquer reajuste. 

 

10.  DA HABILITAÇÃO 

 

Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado, 
os documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do 
tamanho A4 (21,0 x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do 
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envelope nº. 01, o volume deverá conter um índice dos documentos com as 
páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por 
elemento credenciado e identificadas da proponente. Todos os documentos 
abaixo exigidos, quando cópias, deverão estar devidamente autenticados em 
cartório. Deverão constar, obrigatoriamente, do referido envelope. 

 

10.1  PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

10.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade 
de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

10.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

10.1.4 Fotocópia autenticada da Cédula de Identidade do(s) representante(s) 
legal da empresa; 

10.1.5 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; 

10.1.6 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
qualificação, conforme o modelo do Anexo IV; 

10.1.7 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal 
menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, conforme o Modelo do Anexo V. 

10.1.8 Declaração de Idoneidade, conforme o Modelo do Anexo VIX. 

 

10.2  PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

10.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

10.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida 
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 
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10.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

10.2.4 Prova de regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN; mediante 
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede da 
proponente; 

10.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

10.2.6 Prova de regularidade trabalhista, a ser feita por meio da apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, atestando a inexistência de 
débitos. 

10.2.7 Alvará de localização e funcionamento com comprovante de pagamento 
do ano atual. 

  

10.3 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

10.3.1Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica. 

 

10.4 HABILITAÇÃO TÉCNICA  

10.4.1. Comprovação de aptidão técnica por meio de, no mínimo, 01 (um) 
atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, pelo qual tenha sido contratado para a execução de serviço similar 
em características ao objeto do certame, sendo que este atestado deverá ser de 
serviço já concluído. Para o pleno atendimento deste item será considerado o 
atestado de capacidade técnica que indique a que contrato se refere, a vigência 
contratual e a especificação do serviços prestados em consonância com os 
objetivos da presente licitação, com pelo menos, os seguintes dados: Nome da 
contratante, período dos serviços prestados, local de prestação dos serviços, 
identificação do contrato (tipo ou natureza), serviços executados (com 
respectivos totais).  
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Observação: Os documentos necessários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração até 30(trinta) minutos 
antes da abertura da licitação), mediante conferência da cópia com o original ou 
publicação em órgão da imprensa oficial e devem estar com o prazo de validade 
em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o 
mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias do 
recebimento dos envelopes;  

 

11.  SESSÃO DO PREGÃO 

 

11.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 
representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à 
sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, 
dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados. 

 

12.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as 
propostas de preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital, 
inclusive se os preços ofertados não ultrapassam o valor máximo estabelecido 
neste edital; 

12.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances 
verbais; 

12.3 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições 
definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas e desde que inferiores ao preço máximo estabelecido neste edital; 

12.4 Caso duas ou mais propostas e preços em igualdade de condições 
ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem 
de apresentação dos lances; 
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12.5 A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções 
administrativas previstas nestas Instruções. 

 

13.  DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – REGULAMENTADA 
PELA LEI MUNICIPAL Nº 1151/2007, DE 06/11/2007. 

 

13.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou 
microempresa, devidamente comprovada, a documentação de regularidade 
fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a 
homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei 
Complementar Nº 123/2006. 

13.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa. 

13.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 
43, da Lei Complementar nº. 123/06, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

13.4 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

13.4.1 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

13.4.2 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, acima 
mencionada, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

13.4.2.1A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
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13.5 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 

13.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 
44, da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame. 

13.7 O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se 
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

OBS: Por ocasião da abertura dos trabalhos do certame, não havendo o número 
mínimo de Microempresas e Empresas de pequeno porte, aplicar-se- á o contido 
no Art. 49 da Lei 123/06. 

 

14.  DOS LANCES VERBAIS 

 

14.1 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com 
valores distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de 
maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo, o 
Pregoeiro, definir no momento, lances mínimos; 

14.2 Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o 
atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa 
pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis; 

14.3 Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, 
sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-
á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo 
Pregoeiro; 

14.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas 
nestas Instruções; 
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14.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 
ordenação das propostas; 

14.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita e o valor estimado para a contratação. 

 

15.  DO JULGAMENTO 

 

15.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de menor valor por item; 

15.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

15.3 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita; 

15.4 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias; 

15.5 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado 
o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 
proposta; 

15.6 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame; 

15.7 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá 
negociar para que seja obtido um melhor preço; 

15.8 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será 
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 
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16.  IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

16.1 Até cinco dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar este edital. 

16.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

16.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do 
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

16.4 Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela Licitante. 

16.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso. 

16.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

16.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todos os licitantes via fax ou 
correio eletrônico. 

 

17.  ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela 
Autoridade Competente. 
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17.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e 
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital. 

 

18. PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a 
Prefeitura e a licitante vencedora, poderão serão formalizadas através de 
Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, 
na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

18.2 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta 
vencedora será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento 
equivalente, conforme Minuta do Anexo VII, e da proposta aceita. 

18.3 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições 
demonstradas para habilitação para assinar o contrato. 

18.4 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 
do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

18.5 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, 
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação para tal, através de e-mail ou via correio. 

18.6 O prazo da contratação será da data da assinatura do contrato até 12 
(doze) meses, na condição prevista na Lei 8.666/93. 

18.7 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato 
ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada 
se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 

 

19.  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

19.1 A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Secretário de 
Administração e Finanças, que deverá atestar a entrega do item do objeto do 
presente Contrato. 
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20. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 
20.1 O prazo para instalação dos equipamentos em comodato será de 15 dias 

úteis podendo ser prorrogado por igual período. 

 
20.2 A prestação do serviços de monitoramento 24 horas de segurança 

eletrônica deverá ser executado e entregue na sede Administrativa da 

Prefeitura Municipal De São Martinho Da Serra. 

 
20.3 A prestação de serviços de Instalação de sistema de CFTV deverá ser 

realizado e entregue no CENTRO DE EVENTOS E na PRACINHA. 

21.  SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO 

 

21.1 A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou 
rescindido nos casos previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes 
casos: 

a)  pelo Município de São Martinho da Serra/RS, quando for por este julgado 
que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir 
as exigências da licitação que deu origem ao contrato ou pela não observância 
das normas legais; 

b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que 
está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da 
licitação e devidamente aceito pela Administração Municipal de São Martinho da 
Serra/RS, nos termos legais; 

c)  por relevante interesse do Município de São Martinho da Serra/RS, 
devidamente justificado. 

 

22.  DO PREÇO E DO REAJUSTE 

 

O preço deverá ser expresso em reais. 
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22.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, 
alínea “d” da Lei 8.666/93. 

22.2 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada 
deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de São Martinho da 
Serra/RS, devidamente acompanhada de Notas Fiscais do fornecedor que 
comprovem a procedência do pedido. 

 

23.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

23.1 O pagamento será realizado em até 10(dez) dias após a prestação do 
serviço e a emissão da nota fiscal. 

23.2 A Nota fiscal deverá ser emitida em moeda corrente nacional, em 01 (uma) 
via, grafada com dois dígitos após a virgula; 

23.3 O CNPJ da contratada constante na nota fiscal deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório; 

23.4 Os pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE poderão sofrer retenções 
relativas a tributos de competência municipal ou daqueles em que o mesmo está 
como responsável pela legislação vigente; 

23.5 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de 
liquidação, quaisquer obrigações financeiras que lhes foram impostas, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 

23.6 Se o pagamento se efetuar através de operação interbancária, a tarifa 
cobrada pelo banco será descontada do valor a transferir. 

 

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

24.1 A despesa decorrente para a Licitação, para fins de registro contábil, correrá 

a conta do Orçamento Municipal dos recursos alocados no seguinte 

Projeto/Atividade designado pela Secretaria: 
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Órgão: 03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Unidade: 03.01- SMAF – Administração 
Projeto/Atividade 2.088 – Manutenção do Departamento Financeiro  
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de terceiros  
Dotação 145 
 

25.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

25.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência e minuta do contrato. 

 

26. DO TERMO DO CONTRATO 

 

26.1 Dentro da validade do Pregão Presencial, o fornecedor registrado poderá 
ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato terá vigência 
vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado da data de 
sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente, de acordo 
com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

26.2 A adjudicatária terá o  prazo  de  até 5  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  
partir  da  data  de  sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 

26.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio  eletrônico,  
para  que  seja assinado/retirado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 

26.4 O prazo  previsto  nos  subitens  anteriores  poderão  ser  prorrogados,  por 
iguais  períodos,  por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela 
Administração 

 

27. DAS PENALIDADES 
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27.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

27.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes penalidades: 

27.2.1  Advertência; 

27.2.2  Multa: 

- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Municipal de São 
Martinho da Serra/RS, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo 
que no caso de multa, esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, 
limitada a 10% do valor contratual; 

- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização 
expressa da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções 
contratuais. 

- Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão 
da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por 
culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de São Martinho 
da Serra/RS pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

27.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
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 contrato ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; 

27.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, 
sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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28.  ANEXOS DO EDITAL 

Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I Termo de Referência; 

b) Anexo II- Carta de credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de declaração de cumprimento da habilitação; 

d) Anexo IV- Modelo da declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da qualificação; 

e) Anexo V - Declaração de não emprega menores; 

g) Anexo VI – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

h)  Anexo VII - Minuta de contrato. 

i) Anexo VIII – Modelo de proposta de preço; 

j) Anexo VIX – Declaração de Idoneidade 

 

29.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

29.1 Reserva-se ao Município o direito de revogar, no todo ou em parte, a 
presente licitação, visando o interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo 
procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o 
artigo 49 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93. 

29.2 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após apresentação 
da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de 
desconhecimento ou discordância de seus termos. 

29.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo 
desconhecimento não poderão alegar. Será dada vista aos proponentes 
interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de 
Habilitação apresentados na Sessão. 

29.4 É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do 
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
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instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 

29.5 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta 
a sessão do pregão. 

29.6 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos com base na Lei 
de Licitações 8.666/93 e alterações, nos artigos 24, II e 65, II, D, Parágrafo 1º - 
ocorrendo falta ou excesso de recursos, conforme verba disponível, a 
Administração poderá fazer acréscimo ou redução de quantidades em até 25% 
dos itens adquiridos, devendo o licitante acatá-las, obedecendo sempre o valor 
proposto em cada item. 

29.7 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente a prestação de 
serviços objeto deste edital. 

29.8 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

29.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
de pregão. 

29.10 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação do certame entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

29.11 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
local e horário anteriormente estabelecido. 

29.12 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente 
Edital, será competente o Foro da Comarca de Santa Maria. 

29.13 Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que regi esse processo, 
qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes junto ao Departamento de Compras e Licitações na Prefeitura 
Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

29.14 Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 
08h00min às 14h00min, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito 
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Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100/1101 ou pelo e-mail 
licitacoes@saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

 

São Martinho da Serra, 18 de Janeiro de 2022. 

 

_______________________ 

João Heli de Sousa Flores 
Prefeito Municipal  

em exercício 
 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA: 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta 
Assessoria Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

___________________________ 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 

  

mailto:licitacoes@saomartinhodaserra.rs.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

monitoramento eletrônico 24 horas, vídeo monitoramento 24 horas e gravação 

de imagens com  permanência de 30 dias no mínimo, com fornecimento em 

regime de comodato de todos os equipamentos necessários na execução dos 

serviços com as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de 

segurança instalados em pontos específicos e na sede administrativa da 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra-RS conforme destacado no Item 

6 do detalhamento específico do objeto e valor médio estimado. 

 

2. OBJETIVO: O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o 

conjunto de elementos que nortearão a contratação de empresa especializada 

nos serviços de monitoramento e vídeo monitoramento 24 horas. 

1.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 O serviço de vigilância eletrônica a distância consiste no monitoramento 

remoto de sistemas de alarmes e câmeras, de vistoria de pronta resposta, 

24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.  

 

 A prestação dos serviços compreende o fornecimento de equipamentos 

mediante comodato, instalação e configuração do sistema de alarme e 

câmeras.  

 
 

 Prestação de serviços de monitoramento de segurança eletrônica na sede 

da Prefeitura Municipal De São Martinho Da Serra  em regime de 

comodato, com Vídeo Monitoramento fechado ( CFTV ) para 1 DVR DE 

16 CANAIS FULL HD com 1 HD de no mínimo de 6 TB e suficiente para 
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manter gravações por 30 dias, 3 fonte chaveada 12 VTS 10A, 16 

conectores balum, 16 plugs p4, 16 caixas para conectores, 2 caixas cabos 

cat. 5 e 100% cobre, 2 caixa de proteção para o DVR e fontes minifai, 2 

filtro 5 tomadas, 12 câmeras 20 metros IR 2,8mm Full HD 2MP, 4 câmeras 

40 metros IR 2,8mm A 12MM Varifocal Full HD, 1 central de alarme com 

módulo GRPS e ETHERNET, 1 teclado, 1 bateria, cabos, 26 sensores  pet 

internos,1 receptor para pânico, 2 controles para pânico, 2 sirenes e 

demais equipamentos para instalação. 

 

 Prestação de serviços de CFTV Local no CENTRO DE EVENTOS E 

PRACINHA, em regime de comodato, com Vídeo Monitoramento Local 

(CFTV) para 1 DVR FULL HD com 1 HD de no mínimo 6TB e suficiente 

para armazenar gravações por 30 dias), 1 fonte chaveada 12 VTS 10ª, 4 

conectores Balum, 4 plugs p4, 1caixa de cabo cat. 5 externo 100% cobre 

contendo 305 metros de cabo, 2 grades de proteção para câmeras, 4 

caixa de proteção para conectores, 2 Câmeras 20 metros IR 2,8mm Full 

HD 2MP, 2 câmeras 40 metros IR 2,8mm A 12MM Varifocal Full HD, 1 

caixa de proteção para DVR minifai, 1 Monitor de 23 polegadas e demais 

equipamentos para instalação. 

 
 

 Visualização das câmeras para detectar possível perda de vídeo por 

possível sabotagem ou roubo. 

 Check list a cada 30 DIAS (Manutenção Corretiva). 

 Relatório de gravação (deve manter gravações por no mínimo 30 dias) e 

relatório de funcionamento do equipamento para uso do mesmo. 

 Possibilidade de gerenciamento de imagens externas.  

 Suporte técnico. 

 Equipe operacional 24 horas. 

 Relatório on-line dos eventos do alarme. 

 Solicitação dos serviços on-line (ordem de serviço).  
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 Monitoramento do equipamento de alarme (disparo de sensores, zonas 

falhas da rede elétrica, bateria, sirene, linha telefônica ou na própria 

central de alarme). 

 Controle de usuário do sistema de alarme.  

 Controle do horário dos usuários do sistema de alarme.  

 Controle de entrada e saída. 

 Controle do usuário por login e senha verbal.  

 Acionamento de Pânico 24 horas. 

 Suporte técnico em 24 horas para manutenção preventiva e corretiva.  

 Suporte remoto do sistema de alarme.  

 Suporte da central de monitoramento 24 horas.  

 

3. DA JUSTIFICATIVA   

 

Tendo em vista a necessidade de realizarmos o controle e segurança do Centro 

Administrativo Municipal, Centro de Eventos e pracinha, faz-se necessário a 

contratação deste serviço, pois através deste, teremos ferramenta de controle 

da circulação de pessoas e segurança dos bens monitorados 24 horas por dia. 

 

4. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os 

equipamentos e materiais nas quantidades necessárias à perfeita execução dos 

serviços e troca dos equipamentos no prazo de 48 horas no caso de defeito, 

avarias pela natureza ou qualquer outro motivo sem custos a contratante.  
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

5.1 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os equipamentos, em 

regime de comodato, necessários para o perfeito funcionamento dos 

dispositivos. 

 

5.2 A central de monitoramento deverá funcionar 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 7 (sete) dias por semana, de forma ininterrupta.  

 

5.3 A central de monitoramento deve manter as gravações por no mínimo 30 

dias,nos Dvr da sede administrativa da Prefeitura Municipal de São Martino da 

Serra-RS e Centro de Eventos e pracinha. 

 

5.4 A central de monitoramento deverá receber sinais dos sistemas de alarme 

instalados remotamente nos pontos estratégicos ou vulneráveis da sede da 

Prefeitura Municipal De São Martinho Da Serra, conectada ao módulo de 

internet  e GPRS, capaz de enviar os sinais de ocorrência que serão captados 

pelos plantonistas ou operadores da CONTRATADA.  

 

5.5 Os alarmes serão transmitidos por sensores infravermelho em locais 

considerados, de comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

como pontos estratégicos ou vulneráveis tais como: entrada do prédio, salas, 

portas de emergências, basculantes e demais dependências do imóvel 

monitorado.  
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5.6 No período da noite e nos dias em que não houver expediente, deverá o 

monitoramento garantir que todo o sistema de alarme seja ativado (armado), 

ainda que o sistema tenha sido desligado manualmente e, por esquecimento, 

não tenha sido ativado, devendo o monitoramento ativar todas as zonas do local 

sem precisar se deslocar até o prédio; já nos locais onde houver vigilante, 

informá-lo do fato e se inteirar da razão de tê-los desligado, solicitando do 

mesmo o horário em que será ativado, anotando sempre em registro próprio os 

fatos ocorridos. 

 

5.7 A CONTRATADA deverá oferecer treinamento aos servidores da 

CONTRATANTE que utilizarem o sistema, e funcionamento do sistema 

 

5.8 Os sistemas instalados deverão ser ativados e desativados pelos usuários 

possuidores das senhas de acesso ao sistema. 

 

5.9 Os pedidos de providências deverão ser atendidos no prazo de 24 horas, 

exceto aqueles que dizem respeito ao restabelecimento do funcionamento 

normal da central ou de algum dos seus periféricos que possam deixar o prédio 

ou parte dele desprotegido, para os quais o atendimento é de imediato, podendo 

a CONTRATADA optar por deixar no local um vigilante protegendo o prédio. 

 

5.10 As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, 

decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão por conta da 
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CONTRATADA e sob a sua exclusiva responsabilidade, devendo para isso 

computá-las na sua proposta, não sendo aceitas alegações posteriores. 

 

5.11 A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório de 

ocorrências, indicando data, horário e responsável por cada operação no 

sistema de alarme. 

 

6. DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DO OBJETO E VALOR MÉDIO 

ESTIMADO 

 

Itens do Sistema de Vídeo Monitoramento e Alarmes da sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal De São Martinho da Serra. 

Item Descrição Unid. 

01 DVR DE 16 CANAIS FULL HD com 1 HD de 2 TB 01 

02 Fonte chaveada 12 VTS 10ª 03 

03 Conectores balum 16 

04 Caixas para conectores 16 

05 Caixas cabos cat 5 e 100% cobre 2 

06 Caixa de proteção para o dvr minifa e fontes 2 

07 Filtro 5 tomadas 2 

08 Câmeras 20 metros IR 2,8mm Full HD 2MP  12 

09 Câmeras 40 metros IR 2,8mm A 12MM Varifocal Full HD 04 

10 Metros de tubulação ¾  e acessórios 60 

11 Central de alarme 16 zonas  com modulo GRPS e ETHERNET 01 
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12 Teclado lcd 01 

13 Bateria 12 vts 7AH  01 

14 Caixa de fios 3 pares 04 

15  Sensores pet internos 26 

16 Receptor para pânico 01 

17  Controles para pânico 02 

18 Sirene branca  02 

18 Mão de obra para a instalação  01 

19 Serviço de monitoramento 24 horas e Manutenção Preventivas 
e Corretivas 

01 

 

Itens do Sistema de Vídeo Monitoramento do Centro de Eventos e Pracinha 
da Prefeitura Municipal De São Martinho da Serra. 

Item Descrição Unid. 

01 DVR DE 4 CANAIS FULL HD com 1 HD de 2 TB 01 

02 Fonte chaveada 12 VTS 10ª 01 

03 Conectores balum 04 

04 Caixas para conectores 04 

05 Caixas cabos cat 5 e 100% cobre 01 

06 Caixa de proteção para o dvr minifa e fontes 01 

07 Filtro 5 tomadas 2 

08 Câmeras 20 metros IR 2,8mm Full HD 2MP  02 

09 Câmeras 40 metros IR 2,8mm A 12MM Varifocal Full HD 02 

10 Metros de tubulação ¾  e acessórios 15 

11 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. 01 
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12 Monitor de 23 polegadas 01 

13 Serviço de manutenção Corretiva e Preventiva  01 

 

Valor médio estimado 

Item Descrição Unid. Qtde. Valor 

mensal 

R$ 

Valor total 

R$ 

1 Prestação de serviços de 

monitoramento 24 horas  de 

segurança eletrônica na sede 

Administrativa da Prefeitura 

Municipal De São Martinho Da 

Serra , DVR DE 16 CANAIS FULL 

HD com 1 HD de 6 TB,3 fonte 

chaveada 12 VTS 10A, 16 

conectores balum, 16 plugs p4, 16 

caixas para conectores, 2 caixas 

cabos cat 5 e 100% cobre, 2 caixa 

de proteção para o dvr minifai e 

fontes, 2 filtro  5 tomadas , 14 

câmeras 20 metros IR 2,8mm Full 

HD 2MP , 4 câmeras 40 metros IR 

2,8mm A 12mm Varifocal Full HD 

60 metros de tubulação ¾  e 

acessórios ,1 central de alarme 16 

zonas  com modulo GRPS e 

ETHERNET, 1 teclado lcd, 1 

bateria, cabos, 26 sensores  pet 

Mês 12 3.393,33 

 

40.719,96 
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internos,1 receptor para pânico, 2 

controles para pânico, 2 sirenes e 

demais equipamentos para 

instalação, todos os 

equipamentos e instalação em 

regime de comodato. 

2 Prestação de serviços de 

Instalação de sistema de cftv local 

CENTRO DE EVENTOS E 

PRACINHA , em regime de 

comodato, com 1 DVR FULL HD  

com 1 HD de 6TB, 1 fonte 

chaveada 12 VTS 10ª , 4 

conectores Balum, 4plugs p4, 

1caixa de cabo cat 5 externo 

100% cobre, 2 grades de 

proteção para câmeras, 4 caixa 

de proteção para conectores, 2 

Câmeras 20 metros IR 2,8mm Full 

HD 2MP ,2 câmeras 40 metros IR 

2,8mm A 12mm Varifocal Full HD, 

1 caixa de proteção para dvr 

minifai, 15 de tubulação ¾ com 

seus acessórios, 1 Monitor de 23 

polegadas e demais 

equipamentos para instalação. 

  1.656,66 

 

19.879,92 

 

 TOTAL 60.599,88 
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7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

 

I – Cumprir com o disposto no processo licitatório, obedecendo ao objeto e as 

disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, 

continuidade e regularidade; 

 

II – Emitir declaração expressa, de que seus empregados são regidos pela 

legislação trabalhista vigente (consolidação das Leis de Trabalho - CLT), em 

cumprimento ao Termo de Conciliação Judicial;  

 

III - Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os 

impostos e encargos devidos, bem como, quaisquer outras despesas, diretas e 

indiretas, incidentes no fornecimento do material/serviço. 

 

IV - Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas 

as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais 

como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale- refeição, vale-

transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público. 

 

V - Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da 

CONTRATANTE, inclusive as de acesso às dependências. 

 

VI -  Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens 

da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

durante a execução deste contrato. 

 

VII - Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade 

constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
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VIII - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação 

do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo 

prestado.  

 

IX - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato.  

 

X - Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não 

forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 

contratado. 

 

 XI - Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 

qualquer empregado que seja considerado inconveniente pelo representante da 

CONTRATANTE. 

 

XII -. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.  

 

XIII - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, 

por meio do preposto. 

 

8.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

I – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

 

II – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

 

III – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto. 
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9. CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS E DO LOCAL 

9.1 O prazo para instalação dos equipamentos em comodato será de 15 dias 

úteis podendo ser prorrogado por igual período. 

 
9.2 A prestação do serviços de monitoramento 24 horas de segurança eletrônica 

deverá ser executado e entregue na sede Administrativa da Prefeitura 

Municipal De São Martinho Da Serra. 

 
9.3 A prestação de serviços de Instalação de sistema de CFTV deverá ser 

realizado e entregue no CENTRO DE EVENTOS E na PRACINHA. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

10.1 A despesa decorrente para a Licitação, para fins de registro contábil, correrá 

a conta do Orçamento Municipal dos recursos alocados no seguinte 

Projeto/Atividade designado pela Secretaria: 

Órgão: 03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Unidade: 03.01- SMAF – Administração 
Projeto/Atividade 2.088 – Manutenção do Departamento Financeiro  
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de terceiros  
Dotação 145 
 

10.2 O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias após a prestação do 

serviço e emissão da nota de empenho. 

 

11.DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, IV, da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações, quando houver interesse da Administração. 

 

  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

 Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 
 

 

 

 

ANEXO II- 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial nº 003/2022 

 

A empresa .................................................................... inscrita no CNPJ nº 
.................................., com sede à ........................................................., neste 
ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto ao Município de São Martinho da Serra, 
Estado do Rio Grande do Sul,  praticar os atos necessários com relação à 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2022, usando dos recursos, 
interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer está em outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

 

Local, data e assinatura, .................................................. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial nº 003/2022 

 

A empresa .............................................................. inscrita no CNPJ nº 
.........................., situada à (preencher com o endereço completo), DECLARA, 
sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no 
presente Pregão Presencial - Edital de nº 003/2022 e, ainda, que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data, ........................................... , ........... de .......................... de 2022. 

 

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

(nome e identidade do representante legal) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

À 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS  

 

Pregão Presencial nº 003/2022 

 

O signatário da presente, em nome da proponente 
...................................................., declara para todos os fins de direito, a 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 
2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

Local,..........................de...........................de 2022. 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

 

(Carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA   MENOR 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial nº 003/2022 

 

A empresa............................................., inscrita no CNPJ nº. 
................................., por intermédio de seu representante legal o 
Sr................................, portador da carteira de identidade nº....................... e do 
CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local, ...... de .................... 2022. 

 

 

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

Nome e carimbo do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

   

 

Ref. Pregão Presencial nº 003/2022 

  

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) 
Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação 
de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

___________________________ 

(Assinatura e carimbo do contador) 

CRC nº 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO que celebram entre si o MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA 
SERRA, CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 
853, nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Robson 
Flores da Trindade, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
_________________________________, com sede em 
_____________________ na Rua __________________ N°_____ 
CEP___________, CNPJ Nº ____________________, neste ato representado 
pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG nº________________e do 
CPF nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por 
CONTRATADA, mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR 

1.1 Pregão Presencial para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, vídeo monitoramento 24 
horas, com fornecimento em regime de comodato, conforme especificações e 
quantidades presentes dos termos do edital. 

Item Descrição do Item Qtd
. 

Marca Vlr 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Prestação de serviços de 

monitoramento 24 horas  de segurança 

eletrônica na sede Administrativa da 

Prefeitura Municipal De São Martinho 

Da Serra , DVR DE 16 CANAIS FULL 

    

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, 

O MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA 

SERRA E A EMPRESA 

_____________CONFORME O EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO 

N.º 003/2022, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 003/2022, 

HOMOLOGADO EM__/__/2022. 
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HD com 1 HD de 6 TB,3 fonte chaveada 

12 VTS 10A, 16 conectores balum, 16 

plugs p4, 16 caixas para conectores, 2 

caixas cabos cat 5 e 100% cobre, 2 

caixa de proteção para o dvr minifai e 

fontes, 2 filtro  5 tomadas , 14 câmeras 

20 metros IR 2,8mm Full HD 2MP , 4 

câmeras 40 metros IR 2,8mm A 12mm 

Varifocal Full HD 60 metros de 

tubulação ¾  e acessórios ,1 central de 

alarme 16 zonas  com modulo GRPS e 

ETHERNET, 1 teclado lcd, 1 bateria, 

cabos, 26 sensores  pet internos,1 

receptor para pânico, 2 controles para 

pânico, 2 sirenes e demais 

equipamentos para instalação, todos os 

equipamentos e instalação em regime 

de comodato. 

2 Prestação de serviços de Instalação de 

sistema de cftv local CENTRO DE 

EVENTOS E PRACINHA , em regime 

de comodato, com 1 DVR FULL HD  

com 1 HD de 6TB, 1 fonte chaveada 12 

VTS 10ª , 4 conectores Balum, 4plugs 

p4, 1caixa de cabo cat 5 externo 100% 

cobre, 2 grades de proteção para 

câmeras, 4 caixa de proteção para 

conectores, 2 Câmeras 20 metros IR 

2,8mm Full HD 2MP ,2 câmeras 40 

metros IR 2,8mm A 12mm Varifocal Full 

HD, 1 caixa de proteção para dvr minifai, 

15 de tubulação ¾ com seus 
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acessórios, 1 Monitor de 23 polegadas e 

demais equipamentos para instalação. 

 TOTAL     

     

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes 
documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos 
convocatórios, edital de licitação, especificação e ou memoriais, proposta da 
proponente vencedora, parecer de julgamento e todos os demais documentos 
produzidos no procedimento licitatório referido na cláusula primeira. 

Parágrafo Único – A assinatura do presente contrato indica que a 
CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 
documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93 e 
à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor 
Preço por item. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DA RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO 

4.1 A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Responsável do 
Setor de Frotas e pelas Secretarias Solicitantes, que deverão atestar a entrega 
do(s) item(s) do objeto do presente Contrato nos termos do Artigo 67 da Lei 
8.666/93. Para maiores esclarecimentos poderá ser feito através do e-mail 
frotas.sms@gmail.com.  

  

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital 
do Pregão Presencial n.º 003/2022, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE conforme o estabelecido no item 23 do referido Edital Pregão 
Presencial 003/2022. Constatando o recebedor qualquer divergência ou 
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irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas 
correções.  

Parágrafo Primeiro - O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo 
indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que tenha sido imposta à 
CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou 
inadimplência, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO 

6.1 O compromisso de fornecimento dos itens apenas estará caracterizado a 
partir do recebimento, pelo CONTRATADO, de Ordem de Fornecimento 
(requisição/solicitação) da unidade requisitante ou Nota de Empenho. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente da aceitação, a adjudicatária 
garantirá a qualidade serviços, em acordo com apresentado na proposta. 

Parágrafo Segundo - Havendo a necessidade, o município de São Martinho da 
Serra/RS reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos e/ou verificar, in loco, 
o atendimento prestado aos usuários. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

7.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas 
as condições de habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação 
de apresentar, no término do prazo de validade de cada documento, os seguintes 
comprovantes devidamente atualizados: 

a) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Prova de regularidade com a 
Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da União, mediante apresentação de 
Certidão fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Parágrafo Primeiro  
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Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, 
em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa 
oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o 
original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente identificado. 

Parágrafo Segundo  

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer 
documentos solicitados nesta cláusula, deverá comprovar esta condição por 
meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na 
forma exigida no parágrafo primeiro. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata 
esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade 
da situação da CONTRATADA por meio de consulta on-line. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

8.1 A vigência deste contrato inicia-se no ato de sua assinatura e se estenderá 
pelo prazo de 12 (doze) meses, na condição prevista na Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços deverão ser prestados a partir da data de assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA 

9.1.A garantia de serviços se dará na forma do código de defesa do consumidor 
(PROCON) ou pela recomendada pelo fabricante, se for de maior período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10.1 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como 
garantia para qualquer operação financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS 
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11.1 São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades 
previstos no Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

 

I. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes penalidades: 

I.I  Advertência; 

I.II  Multa: 

I.II.I No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável 
à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

I.II.II Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de 
São Martinho da Serra/RS, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo 
que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, 
limitada a 10% do valor contratual; 

I.II.III  Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada 
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem 
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções 
contratuais; 

I.II.IIII  Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer 
órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos 
quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de São Martinho 
da Serra/RS, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

I.III  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
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que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; 

I.IIII  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, 
sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ATRASO 

13.1 O atraso e/ou falta injustificada na entrega dos itens do referido objeto do 
edital sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

14.1 O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 
estabelecidas neste contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da 
Seção V, do Capítulo III da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, o direito de 
dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, através de ofício entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 

Parágrafo Primeiro – Fica a critério do representante da CONTRATANTE 
declarar rescindido o contrato, nos termos do “caput” desta cláusula ou aplicar 
as multas de que trata a cláusula décima segunda deste contrato. 

Parágrafo Segundo – Fica este contrato rescindido de pleno direito pela 
CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por parte da 
CONTRATADA: 

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas 
contratuais, especificações e prazos; 

III. Atraso e/ou falta injustificada na execução dos serviços; 

IV. Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de 
insolvência civil da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro – A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes 
casos: 
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I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinada a CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo 
administrativo regularmente instaurado; 

II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos 
bens, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 
permitido no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93; 

III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

IV. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, 
com redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

Parágrafo Quarto - A rescisão deste contrato poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 
enumerados nesta minuta; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão 
contratual. 

Parágrafo Quinto - Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que 
tratam, respectivamente, os itens I e II, do parágrafo anterior, haverá precedência 
de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

15.1 Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de São Martinho da 
Serra/RS, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA VINCULAÇÃO 
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17.1 Este contrato vincula-se para todos os fins de direito ao Edital de Pregão 
Presencial de nº 003/2022, assim como à proposta apresentada pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria/RS para dirimir quaisquer 
questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

18.2 E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através 
de seus representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e 
forma na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

______________________________ _______________________________ 

João Heli de Sousa Flores Nome Empresa 

Prefeito Municipal  Representante Legal 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

______________________________       _______________________________        

        André Marcos Pignone                              Secretário(a) de Administração e  
        Finanças 

                 Procurador Jurídico                            Fiscal do Contrato 
            OAB/RS 92.782 
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            ANEXO VIII – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
003/2022, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta 
de indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

1 Prestação de serviços de 

monitoramento 24 horas  de 

segurança eletrônica na sede 

Administrativa da Prefeitura 

Municipal De São Martinho Da 

Serra , DVR DE 16 CANAIS FULL HD 

com 1 HD de 6 TB,3 fonte chaveada 

12 VTS 10A, 16 conectores balum, 16 

plugs p4, 16 caixas para conectores, 

2 caixas cabos cat 5 e 100% cobre, 2 

caixa de proteção para o dvr minifai e 

fontes, 2 filtro  5 tomadas , 14 

câmeras 20 metros IR 2,8mm Full HD 

2MP , 4 câmeras 40 metros IR 2,8mm 

A 12mm Varifocal Full HD 60 metros 

de tubulação ¾  e acessórios ,1 

central de alarme 16 zonas  com 

modulo GRPS e ETHERNET, 1 

12    
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teclado lcd, 1 bateria, cabos, 26 

sensores  pet internos,1 receptor para 

pânico, 2 controles para pânico, 2 

sirenes e demais equipamentos para 

instalação, todos os equipamentos e 

instalação em regime de comodato. 

2 Prestação de serviços de Instalação 

de sistema de cftv local CENTRO DE 

EVENTOS E PRACINHA , em regime 

de comodato, com 1 DVR FULL HD  

com 1 HD de 6TB, 1 fonte chaveada 

12 VTS 10ª , 4 conectores Balum, 

4plugs p4, 1caixa de cabo cat 5 

externo 100% cobre, 2 grades de 

proteção para câmeras, 4 caixa de 

proteção para conectores, 2 Câmeras 

20 metros IR 2,8mm Full HD 2MP ,2 

câmeras 40 metros IR 2,8mm A 

12mm Varifocal Full HD, 1 caixa de 

proteção para dvr minifai, 15 de 

tubulação ¾ com seus acessórios, 1 

Monitor de 23 polegadas e demais 

equipamentos para instalação. 

12    

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta 
da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 

Local e data 

Assinatura  do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome 

carimbo 
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ANEXO VIX -  DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Prefeitura de Municipal de São Martinho da Serra/RS 

 

Pregão Presencial nº 003/2022 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 
Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:  

 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  

 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:      

 

xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura digital do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 


