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ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 
 

PROCESSO Nº 248/2021 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇO) Nº 112/2021 

 

Código registro TCE: 037A4417FB646B236F6049939645FC6B012DF6E7 

 

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NOS TERMOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº 2.837, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

ATENÇÃO: Somente será permitida entrada na sala de licitação de pessoas 
fazendo uso da máscara de proteção uma vez que se trata de medida preventiva 
contra a proliferação do Coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 4771 de 14 de 
Abril de 2020. 

 

A PREFEITURA DE ORLEANS torna público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, constituídos pelo Decreto Municipal nº 4.983 de 22 de 
Fevereiro de 2021, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, na 
SALA/SETOR DE LICITAÇÕES, situada na sede da Prefeitura Municipal, rua XV de 
Novembro, 282, Centro, Orleans, SC, onde será realizada licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO/POR LOTE".  
 
Em caso de ausência ou impedimento do pregoeiro titular nomeado através do Decreto acima 
mencionado, fica condicionado o Pregoeiro substituto conforme Decreto Municipal nº 5.071 de 
20 de Julho de 2021 para prosseguimento do feito em seus termos ulteriores 
 
Ressalta-se que caso venha ter um grande número de participantes no certame, por motivos 
de prevenção a COVID-19 e, considerando o tamanho da sala/setor de licitações que não 
permite o distanciamento mínimo entre os licitantes, a Administração poderá realizar o ato no 
Centro Administrativo do município, situado a Praça Celso Ramos nº 193, Centro, nesta urbe, 
sendo prorrogado em 30 minutos o início da sessão de licitação caso houver a alteração do 
endereço. 
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, da 
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, da Lei Municipal nº 2.837, de 12 de setembro de 
2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, demais leis aplicáveis à espécie bem como pelas disposições fixadas neste Edital 
e seus Anexos 
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a) Os envelopes contendo a Proposta e Documentos para Habilitação, para o objeto da presente 
licitação deverão ser protocolados até o dia 20/12/2021 às 17h00min (com tolerância máxima 
de 5 (cinco) minutos quanto ao prazo de entrega dos envelopes), na Sala/Setor de Licitações, 
localizado na Prefeitura Municipal de Orleans, na rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, 
SC. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, dias santos e feriados.  
 

b) Os documentos relacionados ao credenciamento, poderão ser entregues, no início da sessão 
ou no decorrer da mesma. Não será permitida a participação em itens cujos lances tenham 
iniciado e ou encerrado, podendo o participante devidamente credenciado, participar dos demais 
itens subsequentes. 
 
c) A abertura da presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser 
realizada no dia 21/12/2021 às 08h30min, de acordo com a legislação mencionada no 
preâmbulo deste Edital, na Sala/Setor de Licitações, localizado na Prefeitura Municipal de 
Orleans, na Rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC. 
 
d) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após 
a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do Pregão. 
 
e) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que 
impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação, 
salvo que ocorra algum fato que impeça de assim ser procedido, o que será constado em Ata 
e devidamente justificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
f) O procedimento licitatório é um procedimento previsto em lei. A sessão de abertura da 
licitação é um ato público e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as 
cláusulas previstas nesse edital. O não cumprimento de qualquer um destes requisitos 
acarretará na desclassificação ou inabilitação da participante ou no não credenciamento do 
representante. 
 
 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 

A presente Licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, BASEADA EM APLICATIVO 
WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA, 
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS, COMO PLATAFORMA DE 
GERENCIAMENTO DE IMAGENS, CÂMERAS DE CONTEXTO, CÂMERAS OCR, 
SOFTWARE, ACESSÓRIOS E CORRELATOS (EM REGIME DE COMODATO), 
PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL PRIVADA. 

 
II - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Poderão participar desta licitação: 
 

2.1.1. REGRA GERAL: Todas as empresas interessadas que cumprirem as exigências deste 
edital, apresentando todos os documentos em nome da matriz ou todos em nome da filial, 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se 
ao local do domicílio ou sede da licitante; 
 

2.1.2. LOTES EXCLUSIVOS DE COTA RESERVADA: Empresas que se enquadrem na 
condição de exclusividade, obedecendo os termos da Lei Municipal nº 2.837, de 12 de 
setembro de 2018, visto que 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do(s) lote(s) que 
possui(em) valor(es) estimado(s) acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e todos aqueles 
que possuem valor estimado até R$ 80.000,00, destinam-se a: 
a) Exclusividade as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais, conforme Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 que prevê a obrigatoriedade da Administração Pública em designar os processos 
licitatórios cujo valor de contratação seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação 
exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais.; ou 
 

b) Produtores Rurais Pessoa Física, Agricultores Familiares e Sociedades Cooperativas de 
Consumo que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao Município e 
tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006 (igual ou inferior a R$ 4.800.000,00), quando o objeto for 
compatível.  
 

2.1.3. As condições de cada item (REGRA GERAL ou COTA RESERVADA) estão 
determinadas no detalhamento do objeto. (Conforme Anexo I). 
 
2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em recuperação judicial ou extrajudicial; em 
regime de concordata ou falência; que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público 
nas esferas municipais, estaduais e federais; que esteja com direito de participar de licitação 
suspenso no Município de Orleans, SC; ou ainda, empresas cujos diretores, gerentes, sócios 
e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão/entidade licitante, bem como membro 
efetivo ou substituto da Comissão de Licitação e, por fim, Empresas que tenham participação 
societária Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais ou na 
participação consanguíneos e afins de ate primeiro grau com Prefeito, o Vice-Prefeito, os 
Vereadores e os Secretários Municipais, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após 
findas as respectivas funções, previsão contida no Artigo 104 da Lei Orgânica Municipal. 
 
2.3. Toda Documentação de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preço deverá ser 
apresentada à época e local pertinente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, 
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem 
um mesmo representante. 
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2.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável 
dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e 
regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo 
reconhecimento das vedações contidas nos 25, 104 e 105 da Lei Orgânica Municipal, sendo 
responsabilidade do licitante informar eventual impedimento de sua participação por 
infringência a esta regra; 
 
2.6. Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da 
licitante, de seu documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo 
da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da 
empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da 
Empresa (Contrato Social, Estatuto Social ou Certificado de Microempreendedor Individual); 
2.6.1. A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não 
desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, 
receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição; 

 
2.6.1.1. Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na 
Sessão Pública; 

 
2.7. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se 
ao local do domicílio ou sede da licitante; 
 
2.8. O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e 
habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se 
a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do 
recinto para não haver prejuízo aos trabalhos; 
 
2.9. Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou 
discussões relacionadas ao processo que está sendo instaurado. 
 

 
III - DO CREDENCIAMENTO 

 
 

3.1. No local e data estipulado no preâmbulo deste edital, os representantes das empresas 
interessadas em participar do certame que pretendam ofertar lances, com poderes gerais de 
representação, deverão se apresentar junto ao Pregoeiro, devidamente munidos dos 
documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso VI, do 
artigo 4, da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais documentos relacionados a seguir: 
 
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio:  
 – Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
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 – Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social, Estatuto Social, Registro Comercial ou 
documento equivalente) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de Sociedade Comercial, comprovando os poderes de administração; e, no caso 
de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores. 
 
b) Tratando-se de Representante Legal: 
 
 – Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
 – Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes 
para representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas 
respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, ou Carta de 
Credenciamento (conforme Anexo III). 
– Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social, Estatuto Social, Registro Comercial ou 
documento equivalente) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de Sociedade Comercial, comprovando os poderes de administração; e, no caso 
de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores. 
 
3.1.1. Para comprovação de condições particulares (quando houver preferência e 
exclusividade de contratação, conforme Lei Complementar Nº 123/2006 e Lei Municipal nº 
2.837/2018), o licitante deverá apresentar também os seguintes documentos na fase de 
credenciamento: 
 
a) Microempresas e empresas de pequeno porte: apresentar Certidão Simplificada expedida 
pela Junta Comercial para comprovação desta condição, na forma do art. 8º da IN nº 
103/2007 do Departamento de Registro do Comércio (DNRC); 
 
a.1) Será considerado vigente o documento emitido no período máximo de 90 (noventa) dias 
que antecede este processo licitatório; 
 
b) Microempreendedores Individuais: apresentar Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual obtido no Portal do Empreendedor – MEI 
(www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei) emitido no 
exercício corrente; 
 
c) Sociedade Cooperativa de Consumo: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com Ata 
da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro da Organização 
das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver (art. 107, da Lei nº 
5.764/1971); 
 
d) Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP- P, válida, ou ainda, 
outros documentos definidos pelo órgão ministerial competente, nos termos do § 2º, do art, 4º 
do Decreto nº 7775/2012. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
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e) Produtor Rural Pessoa Física: Matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, conforme IN RFB nº 971/2009 
(arts. 17 a 19 e 165). 
3.1.2 – A apresentação do documento referente ao Ato Constitutivo da Empresa (Contrato 
Social, Estatuto Social, Registro Comercial ou documento equivalente), prevista no item 3.1, 
alíneas “a” e “b”, poderão ser substituídos pelos documentos listados nas alíneas “b”, “c”, “d” e 
“e”, do item 3.1.1. 
 
3.2. Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme 
exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de 
uso facultativo – Anexo IV do Edital. A declaração deverá conter nome ou razão social e 
endereço completo, telefone, fac-símile, e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa 
com poderes para tal; 
 
3.3. Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item 3.1 poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro 
da Comissão Permanente de Licitação do Município de Orleans, bem como por Pregoeiro ou 
membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
3.4. A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar os 
documentos solicitados nos itens 3.1 e 3.1.1 (quando for o caso) e item 3.2 em um terceiro 
envelope, no Setor de Licitações, com o Envelope da Proposta e o Envelope da Habilitação, 
contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – Documentos de Credenciamento.  
 
3.5. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões os representantes das 
proponentes que estiverem devidamente credenciados.  
 
3.6. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por 
sua representada. 
 
3.6.1. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
3.6.2. Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa 
credenciar novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão 
Pública anterior deste Pregão (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como 
Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade); 
 
3.6.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
3.7. A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a 
licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção insanável de qualquer dos 
documentos exigidos, impossibilitará o credenciamento e implicará na impossibilidade de 
participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da 
Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita; 
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3.8. Os documentos relacionados ao credenciamento, poderão ser entregues, no início da 
sessão ou no decorrer da mesma. Não será permitida a participação em itens cujos lances 
tenham iniciado e ou encerrado, podendo o participante devidamente credenciado, participar dos 
demais itens subsequentes. 
 
 

IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, a saber: de Proposta de 
Preços e de Habilitação.  
 
4.2. Os envelopes de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da 
licitante, o número e o título do conteúdo ("Proposta de Preços” ou "Documentos de 
Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA DE ORLEANS  
PROCESSO Nº 248/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL:  

 
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA DE ORLEANS  
PROCESSO Nº 248/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:   
EMAIL: 

 
4.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 
no original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião ou por servidor designado pela 
Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente 
legíveis). 
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4.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
 
4.3.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
4.3.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do 
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai prestar os serviços/fornecer os 
materiais, objeto da presente licitação. 
4.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços.   
 
4.5. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e 
obedecerá ao critério do MENOR PREÇO/POR LOTE. 
 

 
V - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 

 
 
5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, 
deste edital, devendo obrigatoriamente ser digitada ou impressa preferencialmente em papel 
timbrado da empresa, em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas, contendo a razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou 
“fac-símile” e/ou endereço eletrônico, preferencialmente em papel timbrado, em uma única via 
com todas as suas folhas numeradas e rubricadas, devendo a última folha ser datada e 
assinada pelo representante da licitante devidamente identificado.  
 
5.2. A proposta poderá ser apresentada através do Sistema Betha Auto Cotação gravado em 
uma mídia eletrônica (pen drive ou cd) (opcional) no Envelope da Proposta juntamente com 
uma via impressa, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital e deverá 
obrigatoriamente conter: 
 
a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I 
do presente edital, informando as características, marca e quaisquer outros elementos 
referentes ao bem cotado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar se 
as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas; 
 
b) Conter a MARCA do produto comercializado; 
 
b.1) As propostas porventura sem marca, poderão ser regularizadas (a próprio punho) pelo 
representante credenciado da empresa como observação da proposta, desde que a 
complexidade, a quantidade e a diversidade de itens do processo permitam que sejam 
regularizadas de forma imediata, sem que este ato interrompa a sessão para 
complementação desta informação. 
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c) o preço unitário e total por item/lote, expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas 
decimais, o preço total da proposta deverá estar escrito por extenso; 
 
d) o número do item/lote ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e 
quantidade do Anexo I deste edital; 
 
e) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite para 
apresentação das propostas neste Pregão; 
 
5.3. Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  
5.4. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a 
remuneração e encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem 
como taxas, impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) 
mesmo(s), sendo de responsabilidade da licitante o pagamento de eventuais indenizações ou 
verbas de natureza trabalhista, previdenciária, tributária e etc. 
 
5.5. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa 
devidamente identificado. 
 
5.6. Na hipótese prevista no subitem 5.5, estando presente o representante legal na sala onde 
estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua legitimidade 
de representação por intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao 
presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato. 
 
5.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
5.8. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento 
desta licitação.      
 
5.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 

 

 
VI - DA SESSÃO PÚBLICA 

 
 

6.1. Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, 
contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas 
escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, da análise da documentação 
exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo os motivos 
registrados em ata; 

  
6.1.1. A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio presente e por todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados 
ou representantes devidamente credenciados; 
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6.2. Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 
excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro; 

 
6.2.1. Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes 
presentes; 

 
6.2.2. Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando 
todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os 
motivos do adiamento; 

 
6.3. O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 
providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 
 
6.4. Somente será admitida a saída e retorno de representante da sala desde que 
devidamente motivado e autorizado pelo Pregoeiro. 
 
6.5. A saída de representante da Sessão Pública, sem autorização do Pregoeiro, subentende-
se como abandono/desistência de participação do certame. 
 
 

VII – DA ABERTURA DA SESSÃO, RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, 
CREDENCIAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  

 
 
7.1. A Sessão terá início no local e data estipulados neste Edital, onde será realizado o 
credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação 
de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática dos demais 
atos inerentes ao certame e entrega dos demais documentos exigidos conforme item 3 do 
presente Edital. 
 
7.2. A empresa que remeter os envelopes por meio postal, transportadora, ou que apenas 
tenha protocolado seus envelopes, sem que haja representante presente na sessão, deverá 
obrigatoriamente atender ao item 3.4 do edital; 
 
7.3. A Prefeitura de Orleans não se responsabilizará por extravios que por ventura venham a 
ocorrer, por meio de remessa postal ou por meio de transportadoras. 
   
7.4. Após a etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo 
Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme: 
 
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades 
dele; 
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados 
no mercado; 



  
 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

11 

c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços 
praticados no mercado; 
 
7.4.1. Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo 
observadas as letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção; 

 
7.5. Será desclassificada a proposta da licitante que: 
7.5.1. Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação 
do item/lote licitado; 

 
7.5.2. Não atender às especificações mínimas dos serviços/materiais, exigidos neste Edital; 

 
7.5.3. Conflitarem com a legislação em vigor; 

 
7.6. Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas 
no Edital; 

 
7.7. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e 
ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o 
valor expresso por extenso; 

 
7.8. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais 
falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais; 

 
7.9. Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para cada um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos 
valores ofertados e a marca; 

 
7.10. Participarão dos lances verbais e sucessivos por item/lote ofertado o autor da proposta 
de menor preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, 
relativamente, a de menor preço; 
 
7.11. Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), 
subitem anterior, serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances 
verbais; 

 
7.12. Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços 
classificadas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores 
propostas em até o máximo de 03 (três), exceto quando houver empate nas propostas, caso 
em que serão todos esses convidados a participar da etapa de lances (até o 3º menor preço); 
7.13. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor 
do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada; 
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7.13.1. O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, 
prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor; 

 
7.13.2. A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para todos os licitantes; 

 
7.13.3. Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances 
verbais apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da 
ordem de oferta dos lances; 
 
7.13.4. Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o 
item em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio; 
 
7.13.5. Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote, podendo registrar 
os menores preços de cada licitante classificado à etapa de lances, mesmos superiores ao 
menor preço final, devendo estes constarem em Ata da Sessão Pública para sanar eventuais 
problemas futuros e, se necessário for, a negociação; 

 
7.13.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará exclusão da licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de lances verbais, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva; 

 
7.13.7. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
7.14. O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 
pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances: 
 
7.15. Decorrida a etapa de lances, será concedida prioridade de contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 
10% (dez por cento) da menor oferta, a fim de promover o desenvolvimento econômico e 
social no âmbito local e regional, nos termos da Lei Municipal nº 2837 de 12 de setembro de 
2018: 
 
7.15.1. A prioridade de contratação será para as microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas no município de Orleans, assim entendidas como empresas locais. 
 
7.15.2. Não atendida a prioridade do item anterior, a prioridade será dada para as 
microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas 
sediadas em municípios da região da AMREC, AMUREL (Disposição do Artigo 21, “c” da Lei 
Municipal nº 2837 de 12 de setembro de 2018). 
 
7.16. Quando a licitação ocorrer na forma do item 2.1.1 (Regra Geral), será dada preferência 
de contratação em todos os itens/lotes para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
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como critério de desempate ficto no intervalo percentual de 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 
 
7.16.1. Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, observado o 
item 7.15.1, apresentar proposta inferior ao preço vencedor, situação que, uma vez 
concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu favor; 

 
7.16.2. Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar 
proposta inferior ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, 
remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o 
mesmo direito; 

 
7.16.3. Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando 
superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a 
este será adjudicado o objeto licitado; 

 
7.17. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às penalidades e sanções constantes deste Edital e legislação vigente; 
 
7.18. É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante; 

 
7.19. O Pregoeiro poderá, a seu critério, estipular parâmetros ou percentuais sobre os quais 
os lances verbais devem ser reduzidos, bem como o tempo de oferecimento de lances; 

 
7.19.1. Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o decréscimo 
mínimo estipulado no item anterior. 

 
7.20. Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da 
formulação de lances) e classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de 
Apoio, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo 
motivadamente a respeito; 

 
7.20.1. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da 
oferta de menor valor com vistas à redução de preços; 

 
7.20.2. Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, 
auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital; 

 
7.21. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço 
melhor; 

 
7.22. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO/POR 
LOTE, desde que atendida as exigências de habilitação e especificações constantes deste 
Edital. 
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7.23. Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenada as propostas, imediatamente serão 
abertas pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) 
vencedora(s). 
 
 

VIII – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 

 
8.1 Sendo aceitável a proposta, será aberto o envelope contendo a Documentação de 
Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com 
fundamento no item IX do edital e subitens; 
8.1.1. No caso de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro Empreendedores 
Individuais, Produtores Rurais Pessoa Física, Agricultores Familiares e Sociedades 
Cooperativas de Consumo: 
 
a) Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal e trabalhista, 
decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do edital, de forma que serão 
inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências e 
não puderem regularizá-las durante a sessão; 
 
b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, declarando-se 
o atendimento das exigências constantes do edital com a respectiva habilitação ou o 
desatendimento das exigências constantes do edital com a suspensão do julgamento da 
habilitação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período 
mediante análise de requisição a ser protocolada no Protocolo Geral do Município, a 
licitante possa proceder a regularização da documentação mediante apresentação das 
respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
8.2. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais 
falhas ou omissões na própria Sessão Pública, principalmente àquelas formais; 
 
8.3. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a que se refere o § 1º do art. 
36, da Lei nº 8.666/93 e alterações, quando expedido pelo Município de Orleans/SC, 
pertinente ao objeto da licitação, substitui o item 9.3. 
 
8.4. Os documentos exigido no item IX, deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente (inclusive autenticação digital) ou por 
membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Orleans, bem como pelo 
Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
8.5. Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os 
documentos que não apresentem o prazo de vigência, considerar-se-á 90 (noventa) dias, com 
exceção do Atestado de Capacidade Técnica, quando requeridos no item IX deste edital. 
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8.6. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se 
ao local do domicilio ou sede da licitante; 
 
8.7. Decorridas as etapas e constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será 
declarada a proponente VENCEDORA, sendo-lhe adjudicado o objeto licitado; 
 
8.7.1. O prazo previsto para regularização da documentação fiscal e trabalhista citado no item 
8.1.1 letra ‘B’ contará a partir da licitante ser declarada vencedora do certame.  
 
8.8. Será julgada inabilitada a proponente que deixar de atender exigências essenciais 
constantes do presente edital, conforme item IX do edital e subitens; 
8.9. Será inabilitada também a empresa que valer-se do prazo previsto no item 8.1.1 letra ‘B’ 
e que não realize tal regularização, mantendo os sansões previstas no edital.  
 
8.10. Antes do término da sessão, o(a) Pregoeiro(a) dará oportunidade às licitantes para que 
se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, registrando na ata da sessão, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso que deverá ser protocolado no Setor 
de Protocolos do Município em até 03 (três) dias úteis após o término da sessão; 
 
8.10.1. A falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito 
de recurso por parte das licitantes; 
 
8.10.2. A partir do registro da intenção de recurso, os demais licitantes ficam intimados para, 
querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis 
consecutivos, ou seja, após o término do prazo do recorrente; 
 
8.10.3. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da sessão pública 
caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 
 
8.11. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe 
de apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 
 
8.12. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
8.13. O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio rubricarão todos os documentos contidos no 
certame licitatório. 
8.14. Os envelopes de habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, permanecerão 
em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, até que seja assinado o contrato (ou 
documento equivalente) pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão incinerados. 
 

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 
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9.1. O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados, 
preferencialmente numerados sequencialmente, que constituirão a comprovação da:  
 
9.2. Para habilitação de empresas cadastradas junto a Prefeitura de Orleans na 
presente Licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 
 
a) Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Orleans; 

 
a.1) Para suprir a documentação vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral – 
CRC, deverá(ão) ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis) em original; ou cópia 
autenticada por cartório; ou cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, 
na abertura do envelope nº 2 – documentos de habilitação, mediante a exibição dos originais; 
ou exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial; ou cópia autenticada por servidor 
público municipal; 

 
9.3. Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao Município de Orleans, será 
exigida a entrega dos seguintes documentos: 
  
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades Comerciais, Certificado de Microempreendedor Individual, e no caso 
de sociedades por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores 
(dispensado no caso de ser apresentado no credenciamento). 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercício.  
d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ). 
e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal (referente à Dívida 
Ativa da União e Débitos Previdenciários); Estadual e Municipal, da sede do licitante. 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
 
9.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou pelos 
cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  
 
OBS:  - Para as certidões emitidas no Estado de Santa Catarina o licitante deverá apresentar 
outra certidão com a constante no item 9.4.1 conforme relato a seguir: (ATENÇÃO: A 
presente certidão é válida desde que apresentada com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br 
 
 – Para certidões emitidas em outros estados será observado as orientações constantes das 
mesmas. 
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9.5. Além dos documentos acima mencionados deverá ser entregue: 
 
a) Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – 
modelo de uso facultativo – Anexo VI do Edital. 
 
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, modelo de uso facultativo conforme anexo 
VII. 
 
c) Declaração de Cumprimento da Legislação Municipal e Pleno Conhecimento do Edital e 
seus Anexos. (Modelo Anexo VIII) 
 
9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.6.1.  A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por seus fornecedores. Os serviços a serem executados e os materiais e 
equipamentos empregados na execução deverão obedecer ao seguinte:  
 
9.6.2. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 
instalação, transporte, armazenagem de produtos e manutenção;  
 
9.6.3. Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas constantes do 
presente documento;  
 
9.6.4. A especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo com as 
Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial:  
 
9.6.4.1. ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;  
 
9.6.4.2. ABNT NBR 14306:1999 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em 
redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto;  
 
9.6.4.3. ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data 
centers;  
 
9.6.8. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 
complementar os temas previstos por essas quando aplicável, em especial:  
 
9.6.9. ANSI – American National Standards;  
9.6.9.1. IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers;  
9.6.9.2. ISO – International Standards Organization;  
9.6.9.3. IEC – International Electro-Technical Commission;  
9.6.9.4. UL – Underwriters Laboratories;  
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9.6.9.5. EN-54 – European Standard;  
 
9.6.10. Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de 
Construção e de Manutenção; 
 
9.6.11.  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
 

  9.6.12.  Projetos elétricos elaborados por engenheiro e instalações adequadas seguindo   
normas de segurança e padronização como NBR 5410, NR 10 e demais normas aplicáveis 
para ligações elétricas dos pontos das câmeras inclusive as LPR/OCR que necessitam de 
uma proximidade maior das ruas ou rodovias. 

 
9.7. As microempresas e empresas de pequeno porte devidamente identificadas no 
credenciamento, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, inclusive 
quanto à comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou microempresa. A 
eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como 
condição para a assinatura do contrato (ou documento equivalente), na forma da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 

9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período mediante 
análise de requisição a ser protocolada no Protocolo Geral do Município, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme Lei 
Complementar nº 147/2014. 
 
9.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em 
decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato (ou documento equivalente) ou revogar a 
licitação. 
9.8. Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da sessão de abertura de 
envelopes, apresentados em original ou cópia autenticada em cartório competente ou 
publicação em órgão de imprensa oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que 
venham a ser autenticadas durante a sessão de abertura dos mesmos pelo Pregoeiro ou 
membros da equipe de apoio, ou, também, cópias obtidas na internet, desde que possam ter 
a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio. 
 
9.8.1. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade ou validade 
indeterminada, quando for o caso, considerar-se-á 180 (cento e oitenta) dias a partir da data 
de emissão. 
 
9.8.2. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será 
responsável pela execução do contrato (ou documento equivalente) e faturamento, com o 
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mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, 
porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e 
matriz. 
 
9.9. O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de 
habilitação deverá demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante. 
 
9.10. O pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o inciso XIV do 
artigo 4º da Lei 10.520/02 inciso, bem como acórdão TCU 1758/2003, poderá efetuar o 
saneamento dos documentos de habilitação, quando for o caso. 
 

9.11. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no 
setor de Licitação da Prefeitura de Orleans ou no site da Prefeitura no endereço eletrônico: 
www.pmo.sc.gov.br 
 
9.12. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, passando a fazer 
parte integrante do processo. 
 
9.13. Caso a Documentação de Habilitação não esteja completa, correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital, o(a) Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado caso 
não consiga fazer sua regularização durante a sessão, sendo permitida a juntada de 
documentos para aferição nesta etapa do processo. 
 

XX  ––  DDOO  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS 

  

  
10.1. Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (DOM/SC); 

 
10.2. Os atos de homologação desta licitação serão realizados pela autoridade competente; 

 
10.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contadas 
da data de sua assinatura; 
10.3.1. É admitida a prorrogação da vigência do contrato, caso seja firmado, nos termos do da 
Lei Federal nº 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos desta norma; 

 
10.3.2. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus 
preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que obedecidas às condições 
deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços; 

 
10.4. O Município de ORLEANS convocará o licitante vencedor, por meio de notificação via e-
mail, para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a 
prorrogação por igual período, a critério da administração pública; 
 
10.4.1. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo órgão gerenciador e pelos 
fornecedores cujos preços forem registrados. E, depois de cumpridos os requisitos de 

http://www.pmo.sc.gov.br/
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publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no 
presente instrumento licitatório; 

 
10.4.2. A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na assinatura da Ata de 
Registro de Preços e durante o prazo de vigência da mesma, todas as condições de 
habilitação exigidas no item VIII deste Edital; 

 
10.4.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não atender as 
condições de habilitação, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de 
Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste Edital, o Município registrará os demais licitantes, respeitada a ordem de 
classificação; 

 
10.4.4. Os fornecedores classificados, subsequentemente, registrarão os seus preços na Ata 
de Registro de Preços, para futuras substituições; 
 
10.5. Durante a vigência do Registro de Preços, a administração pública poderá convocar os 
detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem de classificação, a 
cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços; 

 
10.6. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da administração pública e 
será procedida preferencialmente pela emissão de Autorização de Fornecimento (AF) e/ou, 
por Contrato de Fornecimento (CF) ou por documento equivalente, que será encaminhado 
preferencialmente para o endereço virtual da licitante; 

 
10.6.1. A administração pública encaminhará ao detentor do preço registrado a Autorização 
de Fornecimento (AF), via email, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de 
entrega estabelecido; 

 
10.6.2. O contrato, se firmado, terá vigência a partir de sua assinatura, limitando-se ao final do 
exercício em que ocorreu sua assinatura, exceto os casos previstos nos incisos do art. 57 da 
Lei 8.666/93; 

 
10.6.3. A administração pública convocará o detentor do preço registrado, por meio de 
notificação via e-mail, para assinar o termo de contrato, quando firmado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 
10.7. A existência de preços registrados não obriga os órgãos: gerenciador e participantes 
deste Registro de Preços a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhes 
facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento pretendido, 
respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Preço 
Registrado a preferência em igualdade de condições (disposições do § 4º do art. 15 da Lei nº 
8.666/93 e art. 16 do Decreto nº 7.892/13); 
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10.7.1. O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os órgãos 
participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através de licitação 
específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado; 

 
10.8. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços poderão utilizar-se da 
Ata de Registro de Preços, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas pelos regulamentos internos próprios, ou, 
na falta desta, as regras gerais aplicáveis à utilização, conhecida como ‘carona’; 

 
10.8.1. Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
10.9. O licitante deverá manter seu cadastro atualizado perante o Município de Orleans 
enquanto estiver vigente o contrato (ou documento equivalente) e/ou enquanto perdurar a 
garantia contratual e/ou legal do produto ou da execução da obra e/ou serviço. Eventuais 
comunicações enviadas para o endereço da empresa constante no processo licitatório serão 
consideradas como recebidas e aplicar-se-á os dispositivos previstos na legislação caso 
retornem por modificação do endereço que não tenha sido comunicado oficialmente no 
processo. 

 
10.10. O licitante deverá manter endereço eletrônico (E-MAIL) atualizado para que seja 
possível o encaminhamento de autorizações de fornecimento, notificações e todos os atos 
necessários para a garantia da celeridade processual ao licitante. 

 
10.11. O licitante deverá providenciar a inclusão dos E-mails (licitacao@orleans.sc.gov.br e 
licitacao3@orleans.sc.gov.br) na lista de remetentes confiáveis a fim de evitar o 
encaminhamento para ‘lixeira virtual’ ou ‘caixa de spam’ para recebimento dos E-mails ou 
comunicações virtuais encaminhadas pela equipe de licitação, atinentes ao processo em que 
é participante. 

 
10.12. O licitante deverá registrar a confirmação de leitura dos E-mails enviados pela 
administração municipal. 

 

XXII  ––  DDAA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRREEÇÇOOSS  RREEGGIISSTTRRAADDOOSS 

  

  
11.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente e a qualquer tempo, 
tornar-se superior ao praticado no mercado e/ou em outros órgãos da Administração Pública, 
a administração pública, órgão gerenciador, deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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11.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
detentor do preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado e 
fundamentado, não puder cumprir o compromisso, a administração pública poderá, mediante 
criteriosa análise: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, ainda, se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

 
11.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa, ou revogação do lote e/ou item da Ata de Registro de Preços. 
 

 

XXIIII  ––  DDOO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDOO  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS 

  

  
12.1. O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando: 
 
a) Não cumprir as exigências do Ato Convocatório e/ou Ata de Registro de Preços;  
b) Não formalizar e/ou cumprir o contrato, nota de empenho ou instrumento equivalente, 
decorrente do registro de preços e/ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
c) Der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
12.2. O cancelamento de registro, nas alíneas citadas no item anterior, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 
órgão gerenciador; 

 
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, mediante 
abertura de processo administrativo, devidamente fundamentado, comprovando fato 
superveniente, caso fortuito ou força maior, ou ocorrência de Fato do Príncipe; 
12.3.1. O participante fica obrigado a manter o Registro pelo prazo de 12 (doze) meses, salvo 
as condições estabelecidas no item anterior, após analisadas e julgadas; 
 
12.4. A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos nas alíneas 
do item 16.1, será por correspondência com aviso de recebimento (protocolo), juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços; 

 
12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, por 02 (duas) vezes consecutivas, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação; 
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12.6. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não sejam aceitas as razões do 
pedido. 

 
 

XIII - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO  
 

 
13.1. Fornecimento de gestão e armazenamento de imagens até 32 (trinta e dois) 
equipamentos de captura e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes externos;  
 
13.2.  Fornecimento de até 32 (trinta e dois) equipamentos de captura e gravação de imagens 
(câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos;  
 
13.3. Serviços de disponibilização do sistema de gestão de imagens.  
 
13.4. O fornecimento e a instalação das câmeras em comodato, objetos deste Edital deverão 
ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 8h00min e 17h30min, 
ou mediante solicitações advindas das rotinas técnicas estabelecidas pela Prefeitura 
Municipal de Orleans.  
 
13.5. O (s) local (ais) de instalação serão definidos pela CONTRATADA, em locais e 
endereços que atendam às necessidades da política de prevenção de risco, no período de 
validade do presente edital, correndo por conta do FORNECEDOR as despesas de 
embalagem, montagem, instalação, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento e instalação;  
 

XIV – DO PAGAMENTO 
 

14.1. A administração pública efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação 
do serviço/entrega dos materiais com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento 
legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste 
edital; 

 
14.2. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do 
calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data 
do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação 
financeira neste período; 

 
14.3. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o 
serviço/materiais, tais como: o NÚMERO DO ITEM/LOTE desta licitação. 
 
14.4. Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes 
dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número 
da conta-corrente com dígito. 
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XV - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

15.1. Os equipamentos serão adquiridos em forma de comodato, sendo o valor referente a 1 
(um) ano da contratação do serviço, podendo ser prorrogado sucessivamente até o limite 
permitido por lei conforme a conveniência e oportunidade da contratante. 

 
15.2. Os serviços a serem executados, e que são objetos do presente processo licitatório na 
forma de Pregão Presencial, implicará na contratação mínima estipulada de 1 (um) ano, em 
caso de necessidade e interesse da CONTRATANTE, poderá ser prorrogado por sucessivos 
períodos até o limite estipulado em lei. 
 
15.3. Os serviços previstos incluem os seguintes subitens, que comporão a tabela de preços 
para definição do valor total do lote, referente ao valor anual do contrato, conforme segue: 
 
15.3.1. Itens 1 – Refere-se ao uso e disponibilização da plataforma de gestão WEB, com as 
facilidades de rede social, e demais ferramentas, independentemente do número de 
operadores e usuários cadastrados. 
 
15.3.2. Itens 2 – Refere se ao comodato das câmeras de contexto, com estrutura física para 
acondicionamento da câmera (poste ou haste). Com fornecimento da infraestrutura de link de 
comunicação e energia elétrica para o funcionamento das câmeras e gravação por 30 dias 
com resolução mínima de imagens de 1280x960 pixel, com taxa mínima de 8 FPS, com 
gravação 24x7. A compilação de dados é realizada por meio de software dedicado e 
disponibilizado a interesse da contratante. 
 
15.3.3. Itens 3 – Refere-se ao comodato das câmeras de OCR (Reconhecimento óptico de 
Caracteres), para leituras de placas veiculares, com estrutura física para acondicionamento 
da câmera (poste ou haste). Com fornecimento da infraestrutura de link de comunicação e 
energia elétrica para o funcionamento das câmeras e gravação por 30 dias com resolução 
mínima de imagens de 1280x960 pixel, com taxa mínima de 8 FPS, com gravação 24x7. A 
compilação de dados é realizada por meio de software dedicado e disponibilizado a interesse 
da contratante. 
 
15.3.4. Itens 4 – Refere-se a transmissão de dados via fibra óptica das imagens até a central 
de monitoramento. 
 
15.3.5. Itens 5 – Composto pela estrutura e acondicionamento dos equipamentos necessários 
para acesso das imagens. 
 
15.3.6. Itens 6 - Acessórios para instalação e funcionamento dos equipamentos nos locais em 
que estão instalados. 
 
15.3.7. Item 7 – Televisor para a comodidade visual do operador. 
 
15.3.8. Item 8 – Software com tecnologia de análise inteligente de vídeo – LPR (License Plate 
Recognition). 
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15.4. Gravação 24x7, considera-se vinte e quatro horas por dia durante os sete dias da 
semana. 
 
15.5. Os pedidos de instalação com os locais desejados deverão ser formalizados 
diretamente, segundo conveniência e oportunidade da CONTRATANTE. 
 
15.6. Em função do presente processo licitatório, não está obrigada a administração a firmar 
as contratações além da quantidade mínima estipulada para cada um dos itens, 1, 2, 3, 5, 6, 7 
e 8. Poderá, porém a seu critério, e segundo sua necessidade proceder a contratação até a 
quantidade máxima estipulada, dentro das mesmas condições previstas. 
 
15.7. A implementação das câmeras relacionadas no edital, terá o prazo de instalação, 
configuração e aprovação dos mesmos de até 20 (vinte) dias após o recebimento da 
solicitação de fornecimento. 
 
15.8. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, com a 
locação e fornecimento de câmeras, deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, para cada solicitação, considerado o conjunto de até 5 (cinco) câmeras por 
solicitação, testados, certificados e documentados, a partir da data do recebimento da Ordem 
de Serviço pela empresa vencedora, tendo em vista a obrigação da CONTRATADA em 
fornecer a infraestrutura de energia e estrutura de fixação como postes, hastes e correlatos. 
 

15.9. Em função da necessidade de fornecimento por parte da CONTRATADA, do link de 
comunicação e que em algumas localidades pode haver inviabilidade técnica e/ou 
indisponibilidade poderá ocorrer prorrogação do prazo, desde que justificado, e não havendo 
condições técnicas para a instalação dos equipamentos por motivos adversos a vontade das 
partes, deverá ser encaminhada justificativa expressa, informando a razão, para que possa a 
CONTRATANTE, escolher outro lugar para a instalação do equipamento, sem que isso cause 
penalização a CONTRATADA. 

 

15.10. DA INTEGRAÇÃO DE CÂMERAS EXISTENTES E DO DIREITO DE IMAGEM 

 
15.10.1. A integração de câmeras de munícipes que queiram disponibilizar câmeras que 
necessitarão de armazenamento na plataforma, devem atender a condição de disponibilizar 
as mesmas com imagens de resolução mínima de 1280 x 960 pixel e taxa de 8 FPS. 
 
15.10.2. Deverão ainda firmar termo de autorização expressa de uso das imagens por parte 
do município, que deverá estar disponível na plataforma e cuja adesão deverá ser por meio 
eletrônico. 
 
15.10.3. Todos os custos de aquisição e instalação e manutenção das câmeras serão 
suportados pelo munícipe interessado, bem como os custos de energia e link de 
internet, exonerada a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa à 
manutenção e custeio, devendo esta declaração ser feita pelo munícipe dentro da plataforma 
de maneira eletrônica. 



  
 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

26 

15.10.4. Caberá ao gestor do Contrato, conjuntamente com o Comandante da Polícia Militar 
de Orleans, avaliar o interesse e relevância da situação de interesse de disponibilização de 
imagens, por parte do munícipe, aprovando ou não a inclusão da câmera no processo de 
gravação de imagens, dentro da plataforma. 
 
15.10.5. Será emitida a Ordem de Serviço para a inclusão das imagens no sistema de 
gravação, e tem prazo de integração de até 5 (cinco) dias úteis, para cada solicitação, 
considerado o limite de até 100 (cem) câmeras adicionais, a partir da data do recebimento da 
Ordem de Serviço pela empresa vencedora. 
 
15.10.6. Entenda-se câmeras de munícipes integradas ao sistema do fornecedor, aquelas que 
tem seu custo de armazenamento pagos pelo munícipe. 
 
15.10.7. Na solicitação deverá estar expressa de forma clara que o munícipe e/ou interessado 
concede o uso das imagens, sem custo com a finalidade de fornecer ao município as 
imagens, que auxiliarão na segurança da cidade, abrindo mão de forma rasa e plena a 
quaisquer valores, a qualquer título no presente ou futuro pela utilização das imagens e 
informações captadas pelas respectivas câmeras. 
 
15.10.8. A integração de câmeras de munícipes que queiram disponibilizar câmeras que 
necessitarão de armazenamento na plataforma, devem atender a condição de disponibilizar 
as mesmas com imagens de resolução mínima de 1280 x 960 pixel e taxa de 8 FPS. 
 
15.10.9. Deverão ainda firmar termo de autorização expressa de uso das imagens por parte 
do município, que deverá estar disponível na plataforma e cuja adesão deverá ser por meio 
eletrônico. 
 
15.10.10. Todos os custos de aquisição e instalação e manutenção das câmeras serão 
suportados pelo munícipe interessado, bem como os custos de energia e link de 
internet, exonerada a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa à 
manutenção e custeio, devendo esta declaração ser feita pelo munícipe dentro da plataforma 
de maneira eletrônica. 
 
15.10.11. Caberá ao gestor do Contrato, conjuntamente com o Comandante da Polícia Militar 
de Orleans, avaliar o interesse e relevância da situação de interesse de disponibilização de 
imagens, por parte do munícipe, aprovando ou não a inclusão da câmera no processo de 
gravação de imagens, dentro da plataforma. 
 
15.10.12. Será emitida a Ordem de Serviço para a inclusão das imagens no sistema de 
gravação, e tem prazo de integração de até 5 (cinco) dias úteis, para cada solicitação, 
considerado o limite de até 100 (cem) câmeras adicionais, a partir da data do recebimento da 
Ordem de Serviço pela empresa vencedora. 
 
15.10.13. Entenda-se câmeras de munícipes integradas ao sistema do fornecedor, aquelas 
que tem seu custo de armazenamento pagos pelo munícipe. 
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15.10.14. Na solicitação deverá estar expressa de forma clara que o munícipe e/ou 
interessado concede o uso das imagens, sem custo com a finalidade de fornecer ao município 
as imagens, que auxiliarão na segurança da cidade, abrindo mão de forma rasa e plena a 
quaisquer valores, a qualquer título no presente ou futuro pela utilização das imagens e 
informações captadas pelas respectivas câmeras. 
 
15.10.15. Deverá conter a autorização de conceder ao município a gestão das imagens, 
podendo cedê-las a quem interessar, tanto a órgãos de segurança pública, como entidades 
governamentais, quando isto for do interesse destes, e mediante acordo de cooperação entre 
a prefeitura e o referido órgão, sem direito a qualquer notificação prévia, ou pagamento. 
 
15.10.16. Não caberá a Prefeitura qualquer responsabilidade pelo armazenamento e gestão 
dos processos relativos às imagens cedidas, tendo em vista ser esta uma responsabilidade 
assumida entre o fornecedor e o interessado, exonerando sob todas e quaisquer hipóteses o 
ente municipal de quaisquer responsabilidades em decorrência desta cessão de imagens. 
 
15.10.17. Havendo interrupção do fornecimento das imagens, por parte do fornecedor e /ou 
munícipe / interessado, por prazo maior que 48 (quarenta e oito) horas, o município poderá 
considerar rescindido o interesse em utilizar as imagens, sem que seja necessária qualquer 
comunicação prévia ao interessado. 
 
15.10.18. O município poderá, quando de seu interesse deixar de utilizar as imagens cedidas 
pelo munícipe, sem necessidade de aviso prévio, fazendo somente o descadastramento da 
câmera, e será de responsabilidade do fornecedor a comunicação deste fato ao interessado 
exonerando a prefeitura de qualquer responsabilidade relativa a esta comunicação e/ou a não 
utilização das imagens. 
 
15.10.19. Eventuais questões e demandas serão reguladas e avaliadas pelo Gestor  

Municipal responsável pelo sistema, sempre que se fizerem necessárias. 

 

15.11. REQUISITOS TÉCNICOS: 

 
15.11.1. Dos requisitos da plataforma tecnológica web. 
 
15.11.2. O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a 
exigência de disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido 
e/ou administrado; 
 
15.11.3. O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa 
“programa como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por 
uma empresa, neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet. 
 
15.11.4. Será considerado neste caso, basicamente, para este sistema, sites de Computação 
em Nuvem, que deve oferecer os serviços online. 
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15.11.5. Deverão ser fornecidos de maneira gratuita e pública, neste caso pela internet, 
eventuais aplicativos ou ferramentas de acesso ao sistema, considerada sua utilização; 
 
15.11.6. Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a Tablets 
e Smartphones tanto utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS. 
Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao mesmo; 
 
15.11.7. O Sistema não deverá exigir investimentos em qualquer aquisição de hardware de 
instalação local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 
 
15.11.8. O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de 
instalação local, de custo oneroso; 
 
15.11.9. Plataforma deverá suportar tecnologia p2p que conecta câmera automaticamente, 
conforme a solução de câmeras especificada neste documento; 
 
15.11.10. Suportar conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o 
protocolo de comunicação RTSP. 9.1.17, deve permitir gravação de vídeo em formato Time 
Lapse e download em formato no mesmo tipo; 
 
15.11.11. Deverá permitir a recuperação de imagens gravadas com busca através de 
miniaturas e especificação do Timeline (linha do tempo); 
 
15.11.12. Deverá permitir, ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma 
visualização seja feita em forma de mosaicos de visualização de câmeras com até 16 
câmeras. 
 
15.11.13. Deverá permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de 
acesso; 
 
15.11.14. Deverá fornecer ainda suporte de eventos de câmeras com alertas via e-mail e/ou 
SMS; 
 
15.11.15. Deverá ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com 
ilimitados usuários; 
 
15.11.16. Deverá ainda suportar câmeras PTZ; 
 
15.11.17. Deverá o sistema dar suporte a visualização das gravações com Time line 
configurada em linha do tempo para 1dia, 6hr, 3h, 1hr, 30m, 15m, 1m; 
 
15.11.18. Deverá permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para 
acompanhamento no mesmo horário; 
 
15.11.19. Deverá permitir e dar suporte a transporte de áudio; 
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15.11.20. Deverá ainda oferecer suporte de conexão às câmeras através do protocolo 
universal ONVIF e do protocolo RSTP; 
 
15.11.21. Deverá o sistema fornecer ainda uma Interface administrativa que permita o 
acompanhamento em tempo de real do consumo de tráfego (banda) e armazenagem 
(Storage) para cada câmera vinculada ao sistema; 
 
15.11.22. Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, log (histórico) de 
atividades administrativas completo com horário de login de cada usuário. 
 
15.11.23. Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos 
níveis e condições de acesso; 
 
15.11.24. Deverá ainda permitir que a gravação das câmeras seja feita somente por ocasião 
de eventos (movimentos), bem como; 
 
15.11.25. Deve permitir a gravação de eventos full time (o tempo todo) na condição 24x7 para 
todas as câmeras instaladas; 
 
15.11.26. Deve permitir a gravação e armazenagem por no mínimo 14 (quatorze) dias para 
cada uma das câmeras integradas ao sistema, e por até 24 (vinte e quatro) meses, se 
necessário e conforme determinação do gestor do processo para as câmeras de interesse 
específico respeitadas as condições contratuais; 
 
15.11.27. A gravação de até 2 (duas) semanas deverá ser feita totalmente no ambiente da 
nuvem, e deverá estar acessível para consulta online. 
 
15.11.28. Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as câmeras 
especificadas no presente Termo de Referência), sejam feitos ajustes de configuração das 
mesmas, via web browser; 
 
15.11.29. Deverá permitir ajustar log de câmeras para mudança de permissão de acesso, 
câmera deletada, ajustes de configuração, etc. 
 
15.11.30. Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, georreferenciado do local onde 
estão instaladas as câmeras do sistema; 
 
15.11.31. O Sistema deverá permitir ainda que seja feita a gravação de câmeras em alta 
resolução, compreendidas aí câmeras de mais 2MP, frame rate superiores a 20 FPS; 
 
15.11.32. O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior a 
99,95 % do tempo, tendo em vista sua utilização em regime 24x7, todas as conexões de 
usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura HTTPS; 
 
15.11.33. As telas e menus, bem como o acesso ao Sistema deve ser feito todo no vernáculo, 
e com linguagem simples e clara. 
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15.11.34. O Sistema não deverá exigir investimentos em qualquer aquisição de hardware de 
instalação local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 
 
15.11.35. O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a 
exigência de disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido 
e/ou administrado; 
 
15.11.36. O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que 
significa “programa como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho 
oferecido por uma empresa, neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet. 
 
15.11.37. É obrigatório incluir na proposta comercial, para atendimento das especificações 
contidas nesse Termo de Referência, juntamente o catálogo(s) e/ou manual(ais) do fabricante 
que comprovem as características requisitadas. 
 
15.12. DOS REQUISITOS DAS CÂMERAS DE CONTEXTO: 

 
15.12.1. O fornecimento em forma de comodato de câmeras de videomonitoramento, com 
foco em contexto de vias públicas ou áreas de interesse da municipalidade. A localidade da 
instalação das câmeras fica a critério da CONTRATANTE. 
 
15.12.2. As câmeras a serem disponibilizadas para comodato deverão atender às exigências 
técnicas abaixo: 
• Sensor de imagem 1/2.7” 2 megapixels CMOS 
• Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s 
• Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) 
• Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) 
• Relação sinal-ruído >50 dB 
• Controle de ganho Automático/ Manual 
• Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / 
Personalizado 
• Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) 
• Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção 
Distância focal 3.6mm 2.8 mm 
• Abertura máxima F2.0 
• Ângulo de visão H: 82° / V: 45º H: 102° / V: 55º 
• Tipo de lente Fixa 
• Alcance IR 30 metros 
• IR inteligente Sim 
• Comprimento de onda LED IR 850 nm 
• Tipo de montagem Montada em placa 
• Quantidade de streams 2 
• Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG 
• Compressão Inteligente Sim 
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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 
• Foto Até 1 foto por segundo 
• Formato do vídeo NTSC 
• Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 
Kbps 
• Taxa de frames 1 ~ 30 FPS 
• Interface RJ45 (10/100BASE-T) 
• Throughput Máximo 24 Mbps 
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, NTP, RTP, 
Onvif 
• Onvif Perfil S, T 
• Serviços DDNS 
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção 
por senha 
• Navegador Internet Explorer®⁴, Google Chrome e Firefox Smartphone IOS, Android 
• Detecção de movimento Sim 
• Ajuste de imagem Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama 
• Função espelho Rotação Horizontal Rotação de imagem 0°/90°/180°/270° 
Idiomas do menu OSD Português, Inglês e Espanhol 
• Máscara de privacidade Sim 4 áreas programáveis) 
• Redução digital de ruído 3D – ajustável (DNR) 
• Funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse 
• Saída de vídeo Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C) 
• Alimentação Conector P4 fêmea Características Elétricas 
• Consumo máximo de potência < 4,8 W < 4,2 W 
• Alimentação 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) 
• Proteção anti-surto 15 kV (vídeo e alimentação) 
 
15.13. Esclarecimento: Considerando-se que as câmeras deverão ser instaladas em diversas 
situações, tanto em prédios públicos e outros locais que possam não apresentar a capacidade 
técnica de suportar cargas maiores que a especifica, outro aspecto técnico a ser observado é 
no tocante a condição de instalações externas susceptíveis a ação de ventos o que pode 
implicar numa brutal ação sobre a massa do equipamento e gerar tensões que deverão ser 
suportadas por toda a estrutura onde as mesmas são instaladas, buscou-se utilizar 
equipamentos de baixo peso a fim de minimizar os possíveis impactos e reflexos sobre a 
estrutura de fixação das mesmas. Além de considerar que câmeras mais leves têm menos 
material, portanto, geram menos gastos na fabricação, o que está de acordo com as políticas 
ambientais vigentes e com a preocupação com o meio ambiente. 
 
15.14. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando 
estes estiverem montados no mesmo gabinete. 
 
15.15. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se 
às condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
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montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações 
em campo. 
 
15.16. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 
 
15.17. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera 
ofertada, para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, 
juntamente com catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas. 
 
15.18. Dos requisitos das Câmera com suporte a software com gerenciamento e 
reconhecimento de caracteres OCR. 
 
15.19. Câmera deve possuir suporte de integração a software com tecnologia OCR com 
gerenciamento em tempo real de dados e integração de recursos. 
 
15.20. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: 
 
• Sistema operacional Linux® embarcado 
• Interface do usuário Web, 
Sensor de imagem 1/2.8” 2 megapixels Progressive scan CMOS 
• Obturador eletrônico 1/3s ~ 1/100.000s 
• Iluminação mínima 0.006Lux/F1.4 (Colorido,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 
(Colorido,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (IR ligado) 
• Relação sinal-ruído >50 dB 
• Controle de ganho Automático/Manual 
• Balanço do branco Automático/Manual 
• Redução de ruído 3D 
• Máscaras de privacidade 4 
• Compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR (120dB) 
• Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco  
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção 
• Distância focal 2.7 a 13,5 mm 
• Zoom óptico 5x 
• Abertura máxima F1.4 
• Controle de foco Automático/Manual 
• Ângulo de visão H: 106° a 29°, V:57° a 17° 
• Tipo de lente Varifocal motorizada 
• Íris Eletrônica 
• Tipo de montagem Montada em placa 
• Compressão de vídeo H.265+/H.265/H.264/MJPEG 
Resolução de imagem/ proporção de tela 1080p (1920 × 1080) / 1.3 MP (1280 × 960) 720p 
(1280 × 720) / D1 (704 × 480) CIF (352 × 240) / VGA (640 × 480) 
• Análise inteligente de vídeo Linha virtual Cerca virtual Mudança de cena 
• Formato do vídeo NTSC 
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• Bit rate H.265: 9 kbps a 6400 kbps H.264: 24 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 15616 
kbps 
• Taxa de frames Stream principal: 1080, 1.3 M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra 1: 
D1/VGA/CIF (1 a 30 FPS) 1 
• Interface RJ45 (10/100BASE-T) 
• Protocolos e serviços suportados IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP, DHCP, FTP, ARP, 
PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, Multicast, IGMP, UPnP, Filtro IP, QoS, IEEE 802.1X, 
Bonjour, SIP, Onvif, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSH, TLS, SSL, Genetec 
• Serviços DDNS 
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção 
por senha 
• Navegador Internet Explorer®1 
• Smartphone iOs e Android 
• Distância máxima do infravermelho 60 metros 
• Alimentação 12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0) 
• Nível de Proteção IP67 
• Consumo máximo de energia <95% 
 
15.21. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando 
estes estiverem montados no mesmo gabinete. 
 
15.22. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se 
às condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações 
em campo. 
 
15.23. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 
 
15.24. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera 
ofertada, para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, 
juntamente com catálogo (s) e/ou manual (ais) que comprovem as características 
requisitadas. 
 
15.25. Dos Links de Comunicação. 
 
15.26. Os links de comunicação para atender os equipamentos, bem como os relativos às 
Unidades Autônomas de Monitoramento Urbano, deverão atender às seguintes condições 
mínimas: 
 
15.27. Conexão de com fibra ótica com velocidade de 100MB full (tanto download como 
upload). 
 
15.28. O Fornecimento do Link deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos da 
Solicitação de Fornecimento. 
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15.29. Considerados os custos de implantação, o referido link terá garantia de fornecimento 
por período de pelo menos 12 (doze) meses, ou em caso de cancelamento prévio, a 
remuneração de 80% (oitenta por cento) do valor previsto do período faltante para 
completarem-se os 12 meses. 
 
15.30. O Fornecimento do link deverá garantir o mínimo possível de interrupções, tendo em 
vista que as mesmas podem ocorrer por diversos motivos, tais como falhas de equipamentos 
de rede, rompimentos de fibra óptica, vandalismos, acidentes, eventos climáticos, dentre 
outros, diante destas situações deverão adotar os seguintes procedimentos: 
 
15.31. Ao ser comunicada da ocorrência pela CONTRATANTE, encaminhar equipe técnica 
para verificação e reparos em no máximo 1 (um) dia útil. 
 
15.32. Em caso de impossibilidade de reparo imediato, informar a CONTRATANTE, o motivo 
da interrupção, e o prazo previsto para resolução; 
 
15.33. O prazo máximo admitido para resolução será o de 48 (quarenta e oito) horas úteis, 
após o qual estará sujeita a penalização de multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal do 
serviço, por dia de interrupção, limitado a 10 dias. 
 
15.34. Será procedido o desconto proporcional no pagamento mensal, referente ao período 
de indisponibilidade. 
 
15.35. DO KIT MONITORAMENTO: 
 
15.35.1. O kit monitoramento informado no edital abrange os seguintes itens: 01 (um) NVR – 
Network Vídeo Recorder, 01 (um) Hard Disk 4 Terabytes, 01 (um) Rack para 
acondicionamento do Kit e 01 (um) Monitor/Televisor com no mínimo 49 polegadas com 
qualidade superior 4K. 
 
15.35.2. NVR – Network Vídeo recorder 
 
15.35.3. O NVR deve possuir as especificações abaixo descritas: 
• Processador Principal Microprocessador dual core de alto desempenho 
• Sistema operacional Linux® embarcado 
• Suporte para câmeras IP 32 
• Protocolos suportados Onvif Perfil S Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de 
uma mesma câmera 3 
• Entrada para áudio 1 canal, RCA 
• Saída para áudio 1 canal, RCA 
• Suporte à câmeras IP com áudio 32 
• Compressão de áudio suportado G.711 e AAC 
• Saídas de vídeo 1 HDMI e 1 VGA 
• Resoluções suportadas no monitor HDMI 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 
Resoluções suportadas no monitor HDMI 2 
• Resoluções suportadas no monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720  
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• Resoluções suportadas no monitor VGA 2 
• Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA 5 metros / 10 metros 
• Quantidade de canais exibidos na tela 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36 
• Resoluções suportadas na visualização 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF 
• Canais em visualização simultânea em Stream Principal² 8 MP (4K) - 1 canal 6 MP – 1 canal 
5 MP - 1 canal 4 MP - 2 canais 3 MP - 3 canais 2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais 1 MP (720P) 
- 4 canais 
• Canais em visualização simultânea em Stream Extra D1 - 21 canais CIF - 32 canais 
• Máscara de privacidade Até 4 por canal 
• Zoom digital Sim 
• Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema Sim 
• Suporte à Planificação (câmeras Fisheye) Não possui 
Quantidade de planificações simultâneas Não possui 
• Sistema de compressão dos arquivos H.265/H.264 
• Resoluções de gravação suportadas 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF 
• Taxa de frames suportada para gravação por resolução 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames Taxa de bit rate 
suportada para gravação 80 Mbps 
• Eventos/configurações para gravação Detecção de movimento, mascaramento, perda de 
vídeo. 
• Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação 1~120 minutos (padrão: 60 
minutos)/1~30 segundos /10~300 segundos 
• PTZ Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP 
• Reprodução simultânea Até 4 canais 
• Resoluções suportadas na reprodução 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP (Full  
HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF 
• Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento 
e eventos) 
• Funções no playback Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, 
arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução 
aleatória, seleção de backup, zoom digital 
• Modos de backup Dispositivo USB, FTP e através de interface Web 
• Porta Ethernet 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps) 
• Funções das portas Ethernet Simples 
• Funções de rede HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), 
NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, 802.1x e 
• Throughput de rede 140 Mbps 
• Entrada de banda 80 Mbps 
• Saída de banda 60 Mbps 
• Conexões remotas 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser 
considerado) 
• Cliente DDNS 
• Disco rígido com capacidade máxima de 12 TB³ 2 HD's SATA 3 
• Opções de armazenamento Gravação simples por eventos ou regular 
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• Gerenciamento de espaço em disco Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD 
cheio 
• Modos de HD Leitura/gravação, somente leitura e redundante 
• Porta USB USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0) 
HD – Hard Disk 4 Terabytes 
 
15.36. O Disco Rígido deve possuir as características abaixo indicadas. 
HD específico para uso em sistemas de NVR contendo 4 Terabytes quando formatado 
“desprezando dados do próprio disco rídigo”. Equipamento deve possuir conformidade com 
RoHS. 
 
15.37. Buffer de Hospedagem de 6 Gb/s, cache de 64Mb e velocidade de rotação não 
superior a 5400 giros por minuto. 
Temperatura de trabalho de 0 a 65ºC e em repouso -40ºC a 70ºC. 
 
15.38. NVR – RACK 
 
15.38.1. O rack para armazenamento dos equipamentos deve ser elaborado em aço, com 
pintura epóxi e janela de visualização em acrílico, deve possuir saída de ventilação e entrada 
para fiação. No Rack também deve-se observar que o mesmo deve possuir sistema 
trancamento com no mínimo duas chaves. 
 
15.39. DOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO 
 
15.39.1. Compreende-se acessórios para instalação a caixa hermética para 
acondicionamento dos demais acessórios, o cabo de rede Patch Cord CAT5 e fonte de 
alimentação 12 volts com 2Ah. 
 
15.40. CAIXA HERMÉTICA 
 

• A caixa deve ser em material plástico antichamas e proteção UV e deve ter o tamanho 
mínimo para acondicionar perfeitamente os demais acessórios em sua parte interna. 

• Deve possuir borracha de vedação contra umidade em sua Tampa e proteção IP65 

• Preferencialmente na cor preta ou cinza. 

• Deve ser fixada por cintas metálicas no poste ou haste. 

• Cabo Patch Cord CAT5 

• O cabo deve cumprir os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D 

• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, 
ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; 

• Ser certificado Anatel 

• Possuir o conector RJ45 em ambas as pontas 

• O condutor deve obrigatoriamente ser de cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 
filamentos de 0,20mm de diâmetro nominal, isolamento em poliolefina e capa externa em 
PVC, não propagando a chama. 

• O corpo do cabo deve ser em termoplástico transparente não propagante à chama UL 
94V-0 
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• Suportar temperatura de trabalho superior a 60ºC, com resistência máxima do 
condutor de 93,8 Ω/km 

• Deve possuir velocidade de propagação nominal de 66% 

• Fonte Alimentação 

• O equipamento de alimentação para as câmeras de videomonitoramento deve ser 
próprio para o segmento, possuindo obrigatoriamente filtro contra interferência na imagem. 

• A voltagem de alimentação deve ser de aprox. 12,8 volts com corrente contínua, 
possuindo 2,5 possuindo 2,0, Amperes e uma corrente real de 32W de potência. 

• O plug de saída deve ser com positivo central, plug modelo p4, com diâmetro interno 
de 2,5mmm 2,0mm. A frequência de trabalho deve trabalhar entre 50 e 60 Hz. 

• Além da proteção contra ruído de imagem, o equipamento deve possuir proteção 
contra: Curto-Circuito, Sobrecarga, sobreaquecimento, sobrecorrente e sobretensão. 

• Das características do software com tecnologia de análise inteligente de vídeo 
Software com capacidade de análise de caracteres em placas automotivas e com 

velocidade igual ou inferior a 60 Km/h 

• Dos requisitos da plataforma tecnológica web. 

• O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a 
exigência de disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido 
e/ou administrado; 

• O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa 
“programa como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por 
uma empresa, neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet. 

• Será considerado neste caso, basicamente, para este sistema, sites de Computação 
em Nuvem, que deve oferecer os serviços online. 

• Deverão ser fornecidos de maneira gratuita e pública, neste caso pela internet, 
eventuais aplicativos ou ferramentas de acesso ao sistema, considerada sua utilização; 

• Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a Tablets e 
Smartphones tanto utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS. 

• Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao 
mesmo; 

• O Sistema não deverá exigir investimentos em qualquer aquisição de hardware de 
instalação local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 

• O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de 
instalação local, de custo oneroso; 

• Plataforma deverá suportar tecnologia p2p que conecta câmera automaticamente, 
conforme a solução de câmeras especificada neste documento; 

• Suportar conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o protocolo 
de comunicação RTSP. 9.1.17, deve permitir gravação de vídeo em formato Time Lapse e 
download em formato no mesmo tipo; 

• Deverá permitir a recuperação de imagens gravadas com busca através de miniaturas 
e especificação do Timeline (linha do tempo); 

• Deverá permitir, ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma 
visualização seja feita em forma de mosaicos de visualização de câmeras com até 16 
câmeras 
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• Deverá permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de 
acesso; 

• Deverá fornecer ainda suporte de eventos de câmeras com alertas via e-mail e/ou 
SMS; 

• Deverá ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com ilimitados 
usuários; 

• Deverá ainda suportar câmeras PTZ; 

• Deverá o sistema dar suporte a visualização das gravações com Time line configurada 
em linha do tempo para 1dia, 6hr, 3h, 1hr, 30m, 15m, 1m; 

• Deverá permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para acompanhamento 
no mesmo horário; 

• Deverá permitir e dar suporte a transporte de áudio; 

• Deverá ainda oferecer suporte de conexão às câmeras através do protocolo universal 
ONVIF e do protocolo RSTP; 

• Deverá o sistema fornecer ainda uma Interface administrativa que permita o 
acompanhamento em tempo de real do consumo de tráfego (banda) e armazenagem 
(Storage) para cada câmera vinculada ao sistema; 

• Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, log (histórico) de atividades 
administrativas completo com horário de login de cada usuário. 

• Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos níveis 
e condições de acesso; 

• Deverá ainda permitir que a gravação das câmeras seja feita somente por ocasião de 
eventos (movimentos), bem como; 

• Deve permitir a gravação de eventos full time (o tempo todo) na condição 24x7 para 
todas as câmeras instaladas; 

• Deve permitir a gravação e armazenagem por no mínimo 14 (quatorze) dias para cada 
uma das câmeras integradas ao sistema, e por até 24 (vinte e quatro) meses, se necessário e 
conforme determinação do gestor do processo para as câmeras de interesse específico 
respeitadas as condições contratuais; 

• A gravação de até 2 (duas) semanas deverá ser feita totalmente no ambiente da 
nuvem, e deverá estar acessível para consulta online. 

• Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as câmeras 
especificadas no presente Termo de Referência), sejam feitos ajustes de configuração das 
mesmas, via web browser; 

• Deverá permitir ajustar log de câmeras para mudança de permissão de acesso, câmera 
deletada, ajustes de configuração, etc. 

• Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, georreferenciado do local onde 
estão instaladas as câmeras do sistema; 

• O Sistema deverá permitir ainda que seja feita a gravação de câmeras em alta 
resolução, compreendidas aí câmeras de mais 2MP, frame rate superiores a 20 FPS; 

• O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior a 99,95 
% do tempo, tendo em vista sua utilização em regime 24x7; 

• Todas as conexões de usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura HTTPS; 

• As telas e menus, bem como o acesso ao Sistema deve ser feito todo no vernáculo, e 
com linguagem simples e clara. 
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• O Sistema não deverá exigir investimentos em qualquer aquisição de hardware de 
instalação local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 

• O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a 
exigência de disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido 
e/ou administrado; 

• O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa 
“programa como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por 
uma empresa, neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet. 

• É obrigatório incluir na proposta comercial, para atendimento das especificações 
contidas nesse Termo de Referência, juntamente o catálogo(s) e/ou manual(ais) do fabricante 
que comprovem as características requisitadas. 

 
15.41. DOS REQUISITOS DAS CÂMERAS DE CONTEXTO: 
 
15.41.1. O fornecimento em forma de comodato de câmeras de videomonitoramento, com 
foco em contexto de vias públicas ou áreas de interesse da municipalidade. A localidade da 
instalação das câmeras fica a critério da CONTRATANTE. 
 
15.41.2. As câmeras a serem disponibilizadas para comodato deverão atender às exigências 
técnicas abaixo: 
• Sensor de imagem 1/2.7” 2 megapixels CMOS 
• Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s 
• Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) 
• Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) 
• Relação sinal-ruído >50 dB 
• Controle de ganho Automático/ Manual 
• Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / 
Personalizado 
• Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) 
• Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção 
• Distância focal 3.6mm 2.8 mm 
• Abertura máxima F2.0 
• Ângulo de visão H: 82° / V: 45º H: 102° / V: 55º 
• Tipo de lente Fixa 
• Alcance IR 30 metros 
• IR inteligente Sim 
• Comprimento de onda LED IR 850 nm 
• Tipo de montagem Montada em placa 
• Quantidade de streams 2 
• Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG 
• Compressão Inteligente Sim 
• 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 
• Foto Até 1 foto por segundo 
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• Formato do vídeo NTSC 
• Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 
Kbps 
• Taxa de frames 1 ~ 30 FPS 
• Interface RJ45 (10/100BASE-T) 
• Throughput Máximo 24 Mbps 
• 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, NTP, 
RTP, Onvif 
• Onvif Perfil S, T 
• Serviços DDNS 
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção 
por senha 
• Navegador Internet Explorer®⁴, Google Chrome e Firefox Smartphone IOS, Android 
• Detecção de movimento Sim 
• Ajuste de imagem Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama 
• Função espelho Rotação Horizontal Rotação de imagem 0°/90°/180°/270° 
• Idiomas do menu OSD Português, Inglês e Espanhol 
• Máscara de privacidade Sim 4 áreas programáveis) 
• Redução digital de ruído 3D – ajustável (DNR) 
• Funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse 
• Saída de vídeo Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C) 
• Alimentação Conector P4 fêmea Características Elétricas 
• Consumo máximo de potência < 4,8 W < 4,2 W 
• Alimentação 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) 
• Proteção anti-surto 15 kV (vídeo e alimentação) 
 
15.42. Esclarecimento: Considerando-se que as câmeras deverão ser instaladas em diversas 
situações, tanto em prédios públicos e outros locais que possam não apresentar a capacidade 
técnica de suportar cargas maiores que a especifica, outro aspecto técnico a ser observado é 
no tocante a condição de instalações externas susceptíveis a ação de ventos o que pode 
implicar numa brutal ação sobre a massa do equipamento e gerar tensões que deverão ser 
suportadas por toda a estrutura onde as mesmas são instaladas, buscou-se utilizar 
equipamentos de baixo peso a fim de minimizar os possíveis impactos e reflexos sobre a 
estrutura de fixação das mesmas. Além de considerar que câmeras mais leves têm menos 
material, portanto, geram menos gastos na fabricação, o que está de acordo com as políticas 
ambientais vigentes e com a preocupação com o meio ambiente. 
 
15.43. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando 
estes estiverem montados no mesmo gabinete. 
 
15.44. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se 
às condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações 
em campo. 
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15.45. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 
 
15.46. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera 
ofertada, para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, 
juntamente com catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas. 
 
15.47. Dos requisitos das Câmera com suporte a software com gerenciamento e 
reconhecimento de caracteres OCR. 
 
15.48. Câmera deve possuir suporte de integração a software com tecnologia OCR com 
gerenciamento em tempo real de dados e integração de recursos. 
 
15.49. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: 
 
• Sistema operacional Linux® embarcado 
• Interface do usuário Web, 
• Sensor de imagem 1/2.8” 2 megapixels Progressive scan CMOS 
• Obturador eletrônico 1/3s ~ 1/100.000s 
• Iluminação mínima 0.006Lux/F1.4 (Colorido,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 
(Colorido,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (IR ligado) 
• Relação sinal-ruído >50 dB 
• Controle de ganho Automático/Manual 
• Balanço do branco Automático/Manual 
• Redução de ruído 3D 
• Máscaras de privacidade 4 
• Compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR (120dB) 
• Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco  
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção 
• Distância focal 2.7 a 13,5 mm 
• Zoom óptico 5x 
• Abertura máxima F1.4 
• Controle de foco Automático/Manual 
• Ângulo de visão H: 106° a 29°, V:57° a 17° 
• Tipo de lente Varifocal motorizada 
• Íris Eletrônica 
• Tipo de montagem Montada em placa 
• Compressão de vídeo H.265+/H.265/H.264/MJPEG 
• Resolução de imagem/ proporção de tela 1080p (1920 × 1080) / 1.3 MP (1280 × 960) 720p 
(1280 × 720) / D1 (704 × 480) CIF (352 × 240) / VGA (640 × 480) 
• Análise inteligente de vídeo Linha virtual Cerca virtual Mudança de cena 
• Formato do vídeo NTSC 
• Bit rate H.265: 9 kbps a 6400 kbps H.264: 24 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 15616 
kbps 
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• Taxa de frames Stream principal: 1080, 1.3 M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra 1: 
D1/VGA/CIF (1 a 30 FPS) 1 
• Interface RJ45 (10/100BASE-T) 
• Protocolos e serviços suportados IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP, DHCP, FTP, ARP, 
PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, Multicast, IGMP, UPnP, Filtro IP, QoS, IEEE 802.1X, 
Bonjour, SIP, Onvif, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSH, TLS, SSL, Genetec 
• Serviços DDNS 
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção 
por senha 
• Navegador Internet Explorer®1 
• Smartphone iOs e Android 
• Distância máxima do infravermelho 60 metros 
• Alimentação 12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0) 
• Nível de Proteção IP67 
• Consumo máximo de energia <95% 
 
15.50. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando 
estes estiverem montados no mesmo gabinete. 
 
 
15.51. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se 
às condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações 
em campo. 
 
15.52. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 
 
15.53. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera 
ofertada, para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, 
juntamente com catálogo (s) e/ou manual (ais) que comprovem as características 
requisitadas. 
 
15.54. DOS LINKS DE COMUNICAÇÃO: 
 

• Os links de comunicação para atender os equipamentos, bem como os relativos às 
Unidades Autônomas de Monitoramento Urbano, deverão atender às seguintes condições 
mínimas: 

• Conexão de com fibra ótica com velocidade de 100MB full (tanto download como 
upload). 

• O Fornecimento do Link deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos da 
Solicitação de Fornecimento. 

• Considerados os custos de implantação, o referido link terá garantia de fornecimento 
por período de pelo menos 12 (doze) meses, ou em caso de cancelamento prévio, a 
remuneração de 80% (oitenta por cento) do valor previsto do período faltante para 
completarem-se os 12 meses. 
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• O Fornecimento do link deverá garantir o mínimo possível de interrupções, tendo em 
vista que as mesmas podem ocorrer por diversos motivos, tais como falhas de equipamentos 
de rede, rompimentos de fibra óptica, vandalismos, acidentes, eventos climáticos, dentre 
outros, diante destas situações deverão adotar os seguintes procedimentos: 

• Ao ser comunicada da ocorrência pela CONTRATANTE, encaminhar equipe técnica 
para verificação e reparos em no máximo 1 (um) dia útil. 

• Em caso de impossibilidade de reparo imediato, informar a CONTRATANTE, o motivo 
da interrupção, e o prazo previsto para resolução; 

• O prazo máximo admitido para resolução será o de 48 (quarenta e oito) horas úteis, 
após o qual estará sujeita a penalização de multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal do 
serviço, por dia de interrupção, limitado a 10 dias. 

• Será procedido o desconto proporcional no pagamento mensal, referente ao período de 
indisponibilidade. 

•  
15.55. DO KIT MONITORAMENTO: 
 
15.55.1. O kit monitoramento informado no edital abrange os seguintes itens: 01 (um) NVR – 
Network Vídeo Recorder, 01 (um) Hard Disk 4 Terabytes, 01 (um) Rack para 
acondicionamento do Kit e 01 (um) Monitor/Televisor com no mínimo 49 polegadas com 
qualidade superior 4K. 
 
15.55.2. NVR – Network Vídeo recorder 
 
15.55.3. .O NVR deve possuir as especificações abaixo descritas: 
• Processador Principal Microprocessador dual core de alto desempenho 
• Sistema operacional Linux® embarcado 
• Suporte para câmeras IP 32 
• Protocolos suportados Onvif Perfil S Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de 
uma mesma câmera 3 
• Entrada para áudio 1 canal, RCA 
• Saída para áudio 1 canal, RCA 
• Suporte à câmeras IP com áudio 32 
• Compressão de áudio suportado G.711 e AAC 
• Saídas de vídeo 1 HDMI e 1 VGA 
• Resoluções suportadas no monitor HDMI 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 
Resoluções suportadas no monitor HDMI 2 
• Resoluções suportadas no monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720  
• Resoluções suportadas no monitor VGA 2 
• Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA 5 metros / 10 metros 
• Quantidade de canais exibidos na tela 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36 
• Resoluções suportadas na visualização 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF 
• Canais em visualização simultânea em Stream Principal² 8 MP (4K) - 1 canal 6 MP – 1 canal 
5 MP - 1 canal 4 MP - 2 canais 3 MP - 3 canais 2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais 1 MP (720P) 
- 4 canais 
• Canais em visualização simultânea em Stream Extra D1 - 21 canais CIF - 32 canais 
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• Máscara de privacidade Até 4 por canal 
• Zoom digital Sim 
• Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema Sim 
• Suporte à Planificação (câmeras Fisheye) Não possui 
• Quantidade de planificações simultâneas Não possui 
• Sistema de compressão dos arquivos H.265/H.264 
• Resoluções de gravação suportadas 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF 
• Taxa de frames suportada para gravação por resolução 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames Taxa de bit rate 
suportada para gravação 80 Mbps 
• Eventos/configurações para gravação Detecção de movimento, mascaramento, perda de 
vídeo. 
• Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação 1~120 minutos (padrão: 60 
minutos)/1~30 segundos /10~300 segundos 
• PTZ Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP 
• Reprodução simultânea Até 4 canais 
• Resoluções suportadas na reprodução 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP (Full  
HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF 
• Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento 
e eventos) 
• Funções no playback Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, 
arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução 
aleatória, seleção de backup, zoom digital 
• Modos de backup Dispositivo USB, FTP e através de interface Web 
• Porta Ethernet 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps) 
• Funções das portas Ethernet Simples 
• Funções de rede HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), 
NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, 802.1x e 
• Throughput de rede 140 Mbps 
• Entrada de banda 80 Mbps 
• Saída de banda 60 Mbps 
• Conexões remotas 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser 
considerado) 
• Cliente DDNS 
• Disco rígido com capacidade máxima de 12 TB³ 2 HD's SATA 3 
• Opções de armazenamento Gravação simples por eventos ou regular 
• Gerenciamento de espaço em disco Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD 
cheio 
• Modos de HD Leitura/gravação, somente leitura e redundante 
• Porta USB USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0) 
HD – Hard Disk 4 Terabytes 
 
15.56. O Disco Rígido deve possuir as características abaixo indicadas. 
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HD específico para uso em sistemas de NVR contendo 4 Terabytes quando formatado 
“desprezando dados do próprio disco rídigo”. Equipamento deve possuir conformidade com 
RoHS. 
 
15.57. Buffer de Hospedagem de 6 Gb/s, cache de 64Mb e velocidade de rotação não 
superior a 5400 giros por minuto. 
 
15.58. Temperatura de trabalho de 0 a 65ºC e em repouso -40ºC a 70ºC. 
NVR – Rack 
 
15.59. O rack para armazenamento dos equipamentos deve ser elaborado em aço, com 
pintura epóxi e janela de visualização em acrílico, deve possuir saída de ventilação e entrada 
para fiação. No Rack também deve-se observar que o mesmo deve possuir sistema 
trancamento com no mínimo duas chaves. 
 
15.60. DOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO 
 

• Compreende-se acessórios para instalação a caixa hermética para acondicionamento 
dos demais acessórios, o cabo de rede Patch Cord CAT5 e fonte de alimentação 12 volts com 
2Ah. 

• Caixa Hermética 

• A caixa deve ser em material plástico antichamas e proteção UV e deve ter o tamanho 
mínimo para acondicionar perfeitamente os demais acessórios em sua parte interna. 

• Deve possuir borracha de vedação contra umidade em sua Tampa e proteção IP65 

• Preferencialmente na cor preta ou cinza. 

• Deve ser fixada por cintas metálicas no poste ou haste. 

• Cabo Patch Cord CAT5 

• O cabo deve cumprir os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D 

• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, 
ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; 

• Ser certificado Anatel 

• Possuir o conector RJ45 em ambas as pontas 

• O condutor deve obrigatoriamente ser de cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 
filamentos de 0,20mm de diâmetro nominal, isolamento em poliolefina e capa externa em 
PVC, não propagando a chama. 

• O corpo do cabo deve ser em termoplástico transparente não propagante à chama UL 
94V-0 

• Suportar temperatura de trabalho superior a 60ºC, com resistência máxima do 
condutor de 93,8 Ω/km 

• Deve possuir velocidade de propagação nominal de 66% 

•  
15.61. FONTE ALIMENTAÇÃO: 
 

• O equipamento de alimentação para as câmeras de videomonitoramento deve ser 
próprio para o segmento, possuindo obrigatoriamente filtro contra interferência na imagem. 
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• A voltagem de alimentação deve ser de aprox. 12,8 volts com corrente contínua, 
possuindo 2,5 possuindo 2,0, Amperes e uma corrente real de 32W de potência. 

• O plug de saída deve ser com positivo central, plug modelo p4, com diâmetro interno 
de 2,5mmm 2,0mm. A frequência de trabalho deve trabalhar entre 50 e 60 Hz. 

• Além da proteção contra ruído de imagem, o equipamento deve possuir proteção 
contra: Curto-Circuito, Sobrecarga, sobreaquecimento, sobrecorrente e sobretensão. 

• Das características do software com tecnologia de análise inteligente de vídeo 
Software com capacidade de análise de caracteres em placas automotivas e com 

velocidade igual ou inferior a 60 Km/h 

• Assertividade de identificação de caracteres em ambiente dentro das condições 
normais de no mínimo 85%, incluindo placa padrão Mercosul, reconhecendo variantes de 
caracteres. 

• Modo de identificação único por sistema de vídeo. 

• Arquivo de imagem para consulta posterior em formato de recorte da placa e visão 
geral. 

• Imagem com informação em sobreposição com indicação de data, hora e local. 

• Lista de placas liberadas ou negadas com capacidade de no mínimo 10.000 placas 

• Possibilidade de integração com API 

• Armazenamento de dados no sistema de pelo menos 30 dias em nuvem. 

• Acesso ao software por smartphone ou plataforma web 

• Reconhecimento automático de caracteres sem necessidade de ajuste periódico. 

• Capacidade de envio de alertas instantâneo para dispositivos móveis com cadastro 
prévio por meio de aplicativo comum de conversa, informando placa, modelo, cor, cidade e 
descrição do veículo, além de uma foto panorâmica do fato. 

• Capacidade de busca com filtro placa, cor, modelo, cidade, centralização da busca via 
plataforma em nuvem 

• Capacidade de utilização de usuários simultâneos ilimitada 

• Níveis de permissão de acesso a informações dentro do sistema, protegendo dados 
sigilosos. 

• Alertas de veículos previamente cadastrados “black list” ou veículos liberados “White 
list”, com informações diversas sobre o automóvel. 

• Cadastramento de câmeras via RTSP 

 

15.62. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
15.62.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado 
inclusive materiais, transporte, mão de obra, impostos, contribuições previdenciárias e fiscais, 
encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento do objeto. 
 

15.62.2. Manter-se durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em 
conformidade com o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/ e suas alterações posteriores 

 

 

15.63. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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15.63.1. Efetuar o pagamento dos serviços de disponibilização de plataforma WEB de 
monitoramento de câmeras, de forma mensal, considerados o número de equipamentos em 
comodato, vinculada à apresentação pela Contratada da respectiva nota fiscal/fatura. A 
apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será devidamente atestada pelo Setor 
Responsável. 
 
15.63.2. Comunicar à Contratada qualquer insatisfação quanto aos serviços de fornecimento 
de infraestrutura, bem como as ocorrências e irregularidades na prestação de serviços de 
acesso a plataforma WEB e demais serviços ofertados.  
 
15.63.3. Atestar a execução do objeto do Edital e seus anexos por meio do órgão 
gerenciador.  
 

15.63.4. Fornece um “ponto” de energia 220V em cada local de instalação dos equipamentos, 
com utilização de um disjuntor 2 Ah para proteção do sistema. 

 

15.64. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 
15.64.1. Fornecimento de gestão e armazenamento de imagens até 32 (trinta e dois) 
equipamentos de captura e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes externos;  
 
15.64.2. Fornecimento de até 32 (trinta e dois) equipamentos de captura e gravação de 
imagens (câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos;  
 
15.64.3. Serviços de disponibilização do sistema de gestão de imagens.  
 
15.64.4. O fornecimento e a instalação das câmeras em comodato, objetos deste Termo de 
Referência deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 
8h00min e 17h30min, ou mediante solicitações advindas das rotinas técnicas estabelecidas 
pela Prefeitura Municipal de Orleans.  
 
15.64.5. O (s) local (ais) de instalação serão definidos pela CONTRATADA, em locais e 
endereços que atendam às necessidades da política de prevenção de risco, no período de 
validade do presente edital, correndo por conta do FORNECEDOR as despesas de 
embalagem, montagem, instalação, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento e instalação;  
 
15.64.6. A FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Orleans, tem a prerrogativa de alterar o 
período de execução das etapas previstas no cronograma proposto, em função das 
necessidades da mesma, estabelecendo prazos intermediários para fornecimentos e 
instalações parciais no decorrer da validade do presente edital;  
 
15.64.7. Os fornecimentos e instalações dos materiais e serviços, objeto do presente Termo 
de Referência, deverão ser executados no período indicado, ou mediante solicitações 
advindas das rotinas técnicas estabelecidas pela municipalidade.  
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15.64.8. O fornecimento e instalação das câmeras em comodato ocorrerão por meio de 
agendamento prévio junto à Coordenação destes serviços junto a prefeitura municipal de 
Orleans, via e-mail.  
 
15.64.9. Dado importância do correto funcionamento das unidades de captura de imagens 
(câmeras) na implementação da solução de gestão comunitária de segurança e do 
desenvolvimento de ações práticas de gerência de riscos, a contratada deverá disponibilizar 
um técnico próprio ou terceirizado baseado até uma distância de 100 (cem) quilômetros de 
distância da sede do município, o qual deverá estar disponível para atendimento de 
demandas conforme segue:  
 
15.64.10. Nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:30 horas para 
atendimentos urgentes em até 03 (três) horas úteis após a abertura de chamado;  
 
15.64.11. Aos sábados será considerado horário útil das 08:00 às 12:00 horas;  
 
15.64.12. O prazo de resolução dos chamados será de no máximo 72 (setenta e duas) horas 
úteis a contar do momento da abertura do chamado;  
 
15.64.13. Considerando-se que é de única responsabilidade da CONTRATADA a manutenção 
em pleno funcionamento dos referidos equipamentos, em caso de defeito técnico nos 
mesmos, os eventuais chamados técnicos especiais, não poderão ser cobrados, se 
constatada falha técnica no equipamento; 
  
15.64.14. Estão excluídas destas falhas técnicas aquelas provenientes de danos provocados 
por atos de vandalismo, sobre cargas elétricas, e/ou aqueles provenientes de tentativas de 
manutenção e ajustes, que não realizadas pelos técnicos da CONTRATADA;  
 
15.64.15. Cabe à CONTRATADA, a manutenção preventiva, e corretivas tais como limpeza e 
ajustes nas lentes e conexões dos cabos de alimentação/comunicação, além da manutenção 
das caixas de proteção e nos suportes de afixação dos referidos equipamentos, incluídos 
verificação e testes de comunicação e das tensões de alimentação dos equipamentos;  
 

15.64.16. A guarda e conservação dos equipamentos será responsabilidade de 
CONTRATADA, bem como de sua exclusiva responsabilidade os danos ocasionados por 
vandalismo e/ou furtos; 

 
15.65. OBS. Demais obrigações contidas no anexo XII Termo de Referência, anexo a este 
edital. 

 
XVI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
 
16.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a 
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abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso; 

 
16.2. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não impedirá a 
licitante de participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, posteriormente, na 
hipótese da impugnação não prejudicar as propostas; 

 
16.3. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório; 
16.4. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Central da 
Prefeitura de Orleans, localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de 
Orleans, SC, CEP 88.870-000, devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar 
que o signatário detém os poderes legais de representação para tanto, bem como obedecer 
ao prazo legal para interposição, sob pena de não conhecimento da impugnação. 
16.4.1. Qualquer impugnação deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura de 
Orleans, conforme disposto no item anterior, caso contrário serão consideradas 
improcedentes. 

 
16.5. As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente 
para o endereço: licitacao@orleans.sc.gov.br, devendo constar a identificação da empresa 
e/ou cidadão solicitante; 
 
16.6. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de 
todas as suas páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam a fim de definirem 
as regras do certame. Portanto, recomenda-se aos interessados em participar da presente 
licitação, antes de oferecer qualquer pedido de esclarecimento, efetuar uma leitura completa 
do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em um único documento, se for possível, 
evitando transtornos ao certame; 
 
16.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das propostas 
técnicas e de preços; 
 
16.8. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá 
manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista 
dos autos; 
 
16.9. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
licitante; 
 
16.10. A falta de manifestação imediata e motivada, durante a própria sessão, importará 
a preclusão do direito de recurso; 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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16.11. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
 

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

 
16.13. O recurso deverá ser interposto mediante petição digitalizada ou impressa através de 
processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante 
legal ou preposto da recorrente; 

 
16.14. O recurso deverá ser protocolado, preferencialmente (observar item 13.14.1), junto ao 
Protocolo Central da Prefeitura de Orleans, localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, 
Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, devendo ser instruída com os 
documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais de representação 
para tanto, bem como obedecer ao prazo legal, sob pena de não conhecimento. 
 
16.14.1. À parte que interpuser recurso por meio de fax símile, e-mail ou outro meio, deverá 
providenciar a juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena do não conhecimento deste; 
 
16.15. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme determina a Lei 
10.520/02; 

 
16.16. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação à licitante vencedora; 

 
16.17. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
Setor de Licitação; 

 
16.18. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida em lei. 
 
 

XVII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
 

17.1. A fiscalização, aceitação e rejeição dos serviços prestados/entrega dos materiais, pela 
empresa contratado, atenderão ao que se encontra definido no edital e seus anexos. 
 
 

XVIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
18.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações 
orçamentárias dos exercícios correspondentes. 
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XIX - DAS SANÇÕES 
19.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 
assumidas estarão sujeitas as sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 
21 de junho de 1993.  
 
I – Advertência; 
 
II – Multa: 
 
a) 0,33% por dia de atraso, na execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a 
parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da contratada, 
calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato (ou documento 
equivalente), pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato (ou documento 
equivalente); 
 
III – Suspensão: 
 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, por até 5 anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da 
sua proposta: 
a) não celebrar o contrato (ou documento equivalente); 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato (ou documento equivalente); 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 
efetuar o pagamento. 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso 
de faltas graves apuradas através de processo administrativo. 
 
19.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
 
19.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
 
19.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
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XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, 
deverão ser dirigidas por escrito a Prefeitura de Orleans/ Setor de Licitações, mediante 
requerimento, com antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para 
recebimento dos envelopes. 
 
20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
20.3. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, 
deve a mesma fazer prova, dentro do envelope da fase correspondente à exigência, através 
de declaração do órgão expedidor do aludido documento; 
 
20.4. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, no interesse público poderá relevar 
omissões puramente formais, desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório; 
 
20.5. A Administração Pública, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo relativo a esta licitação; 
 
20.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos à presente licitação; 
 
20.7. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar parecer técnico interno 
ou externo em qualquer fase da presente licitação; 
 
20.8. A Prefeitura de Orleans poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
20.9. A administração reserva-se ao direito de anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal Federal – STF, Súmula nº 473); 
 
20.10. O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura de Orleans, 
antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de 
provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura 
das Propostas e Documentos de Habilitação. 
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20.11. A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste 
Pregão, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia 
fiel. 
 
20.12. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições 
expressas neste edital e em seus anexos, operando os efeitos da preclusão quanto a 
eventuais recursos e/ou impugnações sobre o presente instrumento convocatório. 
 
20.13. O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, 
auxiliado por sua Equipe de Apoio, que se reserva ao direito de desclassificar as propostas 
em desacordo com este Edital ou ainda que se revelarem manifestamente inexequíveis. 
 
20.14. Fica eleito o Foro da Comarca da Orleans, SC, com prevalência sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa vir a ser, para dirimir as controvérsias judiciais decorrentes 
deste certame. 
 
20.15. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua 
XV de Novembro, nº 282, Centro, nos dias úteis, da Segunda à Sexta, das 12h00min as 
18h00min horas, pelo fone (48) 3886.0100, (48) 3886-0131, (48) 3886-0109 pelo email: 
licitacao@orleans.sc.gov.br ou pelo site www.orleans.sc.gov.br. 
 
20.16. São partes integrantes desse Edital: 
Anexo I – Detalhamento do objeto; 
Anexo II – Modelo de Apresentação das Propostas; 
Anexo III – Carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
Anexo V – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Essa Declaração 
pode ser substituída pela Certidão Simplificada, vigente, expedida pela Junta Comercial); 
Anexo VI – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal; 
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento da Legislação Municipal e Pleno 
Conhecimento do Edital e seus Anexos; 
Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo X – Modelo de Termo de Renúncia de Interposição de Recurso; 
Anexo XI – Termo de Incineração/Descarte de Documentos (Envelopes de Habilitação) 
Anexo XII – Termo de Referência. 
 
Orleans - SC, 07 de Dezembro de 2021 
 
 
 

 
 

JORGE LUIZ KOCH 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
http://www.orleans.sc.gov.br/
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ANEXO I 
 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

 
QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO(S) ITEM/LOTE(S) 

  
LOTE 1. 

   
      
 

Item Quantidade
ee 

Descrição Valor Unitário Valor Total 
 

 

      

 

1 1 UN PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS, COM REDE 
SOCIAL DISPONÍVEL PARA ACESSO DE USUÁRIOS COM 
REGISTRO INDIVIDUAL. 

368,4600 368,46 
    

 

  

      

 

2 24 UN CÂMERA DE CONTEXTO COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 
EM DISCO LOCAL E NUVEM, 24 CÂMERAS. 

40,0000 960,00 
    

 

  

      

 

3 8 UN CÂMERA COM SUPORTE A SOFTWARE COM 
GERENCIAMENTO E RECONHECIMENTO DE CARACTERES 
OCR, 06 CÂMERAS. 

195,0300 1.560,24 
    

 

  

      

 

4 32 UN TRANSMISSÃO DE DADOS FIBRA ÓPTICA, COM CAPACIDADE 
SUFICIENTE PARA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS. 

68,0400 2.177,28 
    

 

  

      

 

5 1 UN BASE DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO. 315,0000 315,00 
 

  

      

 

6 32 UN ACESSÓRIOS INSTALAÇÃO – CAIXA HERMETRICA + CABO 
PETCORE 1 MT + 1 FONTE 2 AH 12 V 

23,5900 754,88 
    

 

  

      

 

7 1 UN MONITOR COM NO MÍNIMO 49 POLEGADAS, 4K, PARA O 
GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO. 

154,0000 154,00 
    

 

  

      

 

8 6 UN SOFTWARE COM TECNOLOGIA DE ANÁLISE INTELIGENTE DE 
VÍDEO – LPR (LICENSE PLATE RECOGNITION). 

278,0600 1.668,36 
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9 8 UN LICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E 
RECONHECIMENTO DE CARACTERES OCR, 08 CÂMERAS. 

179,0000 1.432,00 
    

 

  

      

 

10 1 UN SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO WEB EM NUVEM, COM 
CAPACIDADE PARA ARMAZENAR POR PELO MENOS 30 DIAS 
AS IMAGENS DAS 32 CÂMERAS. 

632,5000 632,50 
    

 

  

      

  

Total geral: 10.022,72   



 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

56 

 

 
ANEXO II 

 
PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA 

 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS/SC 
 

 
Item/ 
lote 

 
Qtde 

 
 Unid. 

 

   
        Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Vlr.Unit. 

 
Vlr. Total 

       
       
 
Dados da Licitante 
 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( )  
Fac-simile: ( ) 
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Representante: 
Fone: ( ) 
Fac-simile: ( )  
 
Local e data:  
 
Validade da Proposta: 
Assinatura/Carimbo 
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ANEXO III 

 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
À 

PREFEITURA DE ORLEANS 

 
 
OBJETO: 
 
  

A ____________________________________________________(nome do licitante), por 
seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº 
____________________________________, com sede na 
_____________________________________, na cidade de 
_________________________, credencia como seu representante o Sr. 
_______________________________________________(nome e qualificação), CPF 
N°__________________________ e CI N°____________________________ para em 
seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para 
formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, 
na sessão pública de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
 
________________________________, em ____ de _____________________ 2021. 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA  
REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

  

  

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 

 

((PPLLEENNOO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AAOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO)) 

  

  
Prezados Senhores, 
 
_________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 
_____________ por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e 
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no subitem 3.2 do Edital, 
que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, 
do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO V 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

  

  

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO 

  

  

((MMIICCRROO  EEMMPPRREESSAA  OOUU  EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE)) 

  

  

  
Prezados Senhores, 
 
 
_____________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº _____________ 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, que 

detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123, de 14/12/2006. 

 

 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO VI 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

  

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

      

CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  DDIISSPPOOSSTTOO  NNOO  IINNCCIISSOO  XXXXXXIIIIII  DDOO  AARRTT..  77ºº  DDAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  

FFEEDDEERRAALL  DDEE  11998888.. 

  

  

  
Prezados Senhores, 
 
_________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 
_____________ por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)...................................., portador(a) 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 no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO VII 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
                        Para fins  de participação no Edital  de Pregão Presencial Nº XXXX, 

declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea 

e nem está suspensa no Cadastro de Fornecedores do Município de Orleans conforme os 

itens 3.2.3 e 3.2.4 deste edital, e  nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal 

Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98 

 

 
                        Por ser expressão da verdade,  firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO VIII 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PLENO CONHECIMENTO DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS 

 
   

 
 
A empresa ou pessoa física: ____________________ (razão social), devidamente 

inscrita no CNPJ ou CPF nº _______________ com sede ou domicílio na 
________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante 
legal, infra-assinado, e para os fins de cumprimento da Legislação Municipal e de 
exigência contida no Pregão Presencial nº. xxxxx, DECLARA que não possui vedação 
legal em contratação com o Município de Orleans, de acordo com o que prevê a Lei 
Orgânica Municipal: 

Art. 25. É vedada a nomeação ou destinação para o exercício de 
cargos em comissão, bem como a contratação por tempo 
determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta 
ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau: 
I – do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários do Poder Executivo 
e dos dirigentes dos órgãos da administração pública direta e 
indireta municipal; 
II – dos Vereadores e dos titulares de cargos de direção no âmbito 
da Câmara Municipal; 
Paragrafo Único. Igualmente é vedada a contratação, em casos 
excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa 
jurídica da qual algum dos sócios seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro 
grau, das pessoas arroladas nos incisos I e II, deste artigo. 
Art. 104. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários 
Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimônio ou parentesco, afins ou consanguíneo de primeiro grau, 
não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 6 
(seis) meses após findas as respectivas funções. 
Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratos cujas 
cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. 
Art. 105. As pessoas jurídicas e físicas poderão contratar com o 
poder público municipal, ou dele receber benefícios, ou incentivos 
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fiscais, ou creditícios, desde que atendam às exigências legais 
pertinentes ao ato.  
LEI PROMULGADA 001 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
Ademais, tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como de que 

recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a 
correta elaboração de sua proposta comercial e interesse na participação, declarando por 
fim, que aceita e submete-se a todas as condições estabelecidas no presente Edital e 
seus anexos. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 

 ______________ , ____ de _____________ de 2021. 
 
_____________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOME: ___________________________________________ 

RG nº. ____________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________ 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para 
Habilitação 
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ANEXO IX 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00/2021 
 
 

No dia XX do mês de XXXXXX do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.926.544/0001-43, com sede 
administrativa localizada na RUA: XV DE NOVEMBRO, 282, bairro CENTRO, CEP nº. 
88870-000, nesta cidade de Orleans/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o 
Sr(a). JORGE LUIZ KOCH, inscrito no CPF sob o nº. 342.332.539-91, doravante 
denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante 
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 112/2021, Processo Licitatório nº. 248/2021, que selecionou a proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, BASEADA 
EM APLICATIVO WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE 
IMAGENS, COMO PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS, CÂMERAS 
DE CONTEXTO, CÂMERAS OCR, SOFTWARE, ACESSÓRIOS E CORRELATOS (EM 
REGIME DE COMODATO), PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE 
SOCIAL PRIVADA, em conformidade com as especificações constantes no Edital. 
 
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 

Código Nome da Empresa Itens 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

   

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do 
processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal 
nº: .................... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:   

Empresas CNPJ / CPF Nome do Representante CPF 
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XXXXXX    XXXXXXXXX      XXXXXXXXX     XXXX 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de 
Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
objetivando:   
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA, BASEADA EM APLICATIVO WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE 
MONITORAMENTO DE IMAGENS, COMO PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE 
IMAGENS, CÂMERAS DE CONTEXTO, CÂMERAS OCR, SOFTWARE, ACESSÓRIOS 
E CORRELATOS (EM REGIME DE COMODATO), PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 
DIGITAL E REDE SOCIAL PRIVADA. 
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições 
definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e 
Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento 
independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 
   
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-
lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, 
sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços 
preferência em igualdade de condições.   

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por 

ìtem, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de 

classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de 

transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:   

FORNECEDOR:      

Item

/lote 

Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço 

Total 

 
2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preço. 
 
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da 
relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do 
inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que 
trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da 
planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de 
transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do 
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices 
ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo 
a ser pago pela administração. 
 
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo 
de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no 
processo. 
 
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo 
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
 

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, 
sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 
 
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores, mediante as providências seguintes: 
 
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para 

redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no 
mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 
oportunidade de negociação. 

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante 
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do 
preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput 
ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: 
 
a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços 

inicialmente registrados: 
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b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 
administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida 
na alínea anterior, observada as seguintes condições: 

          b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser 
entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
 
          b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo 
registrado o de menor valor. 
 
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de 
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 
 
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes 
serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou 
lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços 
registrados, sem aplicação das penalidades. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será O ESTABELECIDO NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a 
contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 
 
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 
8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os 
demais requisitos deste Decreto. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da 
Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital; 
 
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão 
apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que 
formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de 
despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma 
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a 
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de 
classificação. 
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4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a 
serem pagos serão aqueles registrados em ata. 
 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas 
cabíveis. 
 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão 
gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de 
preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação 
ao respectivo processo de registro. 
 
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona". 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

5.1. Compete ao Órgão Gestor: 
 
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da 
presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão 
gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do 
Decreto Municipal n° 095/2009; 
 
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no 
mercado para os materiais/serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor 
máximo a ser pago pela Administração. 
 
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de 
registro de preços necessitarem da entrega dos materiais/prestação do serviço, indicará 
os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de 
materiais/prestação de serviço, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
 
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema 
Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de 
condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
 
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de 
apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo 
legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a 
Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários. 
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5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 
 
5.1.6. Emitir a autorização de compra; 
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder 
igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela 
legislação; 
 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
 
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos materiais/prestação dos serviços dentro das normas 
estabelecidas no edital; 
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de 
todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão 
gerenciador qualquer irregularidade verificada; 
 
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues/prestação dos serviços em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata. 

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
 
5.3.1. Entregar os produtos/executar os serviços nas condições estabelecidas no edital e 
seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do 
registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo 
com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, 
observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de 
Registro de Preços; 
 
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo 
tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis 
e facultativas nas demais situações; 
 
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as 
obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
5.3.4. Substituir os produtos/refazer os serviços recusados pelo órgão ou entidade 
usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
 
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os 
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 
 
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da 
negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os 
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preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já 
entregues/serviços prestados, caso do reconhecimento pela Administração do 
rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante 
do ato de revisão; 
 
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar 
pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na 
legislação relativa às licitações. 
 
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 
 
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na 
cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo 
de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão 
gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 
 
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que 
estiver vinculado; 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior 
ao praticado no mercado; 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou 
for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço 
registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente 
que deu origem ao registro. 
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6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente. 

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá 
ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das 
sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo 
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir 
ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos 
órgãos e entidades da Administração Municipal. 
 
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado 
pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, 
o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, 
o carimbo e a assinatura do responsável. 
 
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou 
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do 
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo 
o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a 
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de 
classificação. 
 
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados/prestar o 
serviço, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao 
Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos 
materiais/prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 
 
7.5.1. O local de entrega dos materiais/prestação do serviço será estabelecido em cada 
Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em 
que esta indicar. 
 
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles 
PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO. 
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7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte 
dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora 
da ata não atender as ordens de fornecimento. 
 
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando 
estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de 
acordo com o consumo anual previsto para cada item/lote da licitação, ou quando da 
primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
 
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais/prestação dos serviços correrão por 
conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 
 
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais/prestar dos serviços, descritos 
na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações 
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, 
caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 
 
7.8.1. Serão recusados os materiais/prestação dos serviços imprestáveis ou defeituosos, 
que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam 
adequados para o uso. 
 
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados 
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. 
 
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos 
materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a 
partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente 
e desgaste natural. 
 
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais/prestação do 
serviço, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente 
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto/prestação do serviço desta 
licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva 
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
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8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) 
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de 
seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o 
INSS e com o FGTS. 
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, 
poderá devolvê-la, para as devidas correções. 

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 
 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em 
favor da fornecedora. 
 
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos 
os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
 
9.2. A supressão dos produtos/serviços registrados na Ata de Registro de Preços poderá 
ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º 
do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro 
de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas 
de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, 
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao 
que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
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11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de 
irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 
  
11.1.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do 
fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos:  
 
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;    

b) cancelamento do preço registrado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração no prazo de até cinco anos. 

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 

11.1.2. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
 
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação 
em atraso até o décimo dia;    
 
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 
prestação de serviço:  
   
a) advertência, por escrito, nas falta leves; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou 
da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública estadual por prazo não superior a 2(dois) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", 
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco 
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anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que 
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem 
prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 
 
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto 
não adimplida a obrigação. 
 
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, 
será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma 
e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida 
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção 
mínima de dois anos. 

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no 
respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 
 
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral 
dos fornecedores mantido pela Administração. 
 
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 
Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 

 

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação 
do respectivo extrato na imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas 
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Orleans, XX  de XXXXXXXX de 2021. 
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JORGE LUIZ KOCH 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Empresas Participantes:  

 

 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO X - ITEM FACULTATIVO 

 

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 

 

MODELO 
 

 

TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSIÇAÕ DE RECURSO 
 

 
   

 
 
A empresa  ................................... CNPJ Nº .................................., através de seu 

representante legal infra assinado, vem por meio deste, renunciar ao direito de 

Interposição de Recurso, referente à fase de propostas e habilitação ou qualquer ato 

decorrente do certame do Edital Nº ............ Pregão Presencial Nº ........... acima 

identificado. 

 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO XI  

PROCESSO Nº 248/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021 

 
   

MODELO 
 
 
 

TERMO DE INCINERAÇÃO/DESCARTE DE DOCUMENTOS (ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO) 

 
 
Aos  .......................dias do mês de  ....................... de dois e  ....................., às  

..................horas, procedemos a incineração/descarte de documentos pertencentes ao 

setor de licitação que se encontrava anexados juntamente com o Processo Licitatório Nº 

................. Pregão Presencial Nº   ......................cumprindo com as normas do edital. 

Segue abaixo os documentos incinerados: Ex: 

 

a) ( Documentos de Habilitação da Empresa XXXX) 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 

_____________________________ 
Fábio Salvador 

Pregoeiro 
 
 
Testemunha 1:                                                             Testemunha 2: 
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ANEXO XII 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Orleans, 18 de outubro 2021 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para 
disponibilização de Plataforma Tecnológica, baseada em aplicativo web, incluindo fornecimento de 
recursos tecnológicos de segurança, equipamentos de monitoramento de imagens, como 
plataforma de gerenciamento de imagens, câmeras de contexto, câmeras OCR, software, 
acessórios e correlatos (em regime de comodato), plataforma de comunicação digital e rede social 
privada. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Considerando que a locação dos equipamentos inclui a sua instalação e que associado a 
contratação estão associados serviços e prevista a implantação de sistema de vídeo 
monitoramento que deve funcionar em completa e perfeita harmonia com os equipamentos já 
existentes pelas forças de segurança pública. 

2.2 Ademais, é importante ressaltar que por ser uma aquisição de um conjunto de soluções, que 
devem ser integrados e com disponibilidade constante, diante de uma eventual solução por item, 
teríamos a possibilidade de não haver essa integração, e interrupções de fornecimento dos 
serviços. Esta integração pode ser definida conforme expressa VERNADAT – A integração serve 
para facilitar o acesso à informação e, consequentemente, para melhorar a comunicação, 
cooperação e coordenação dentro da empresa, de forma que ela se comporte como um “todo” 
integrado. (VERNADAT, F. B, Enterprise modelling and integration: principles and applications, 
1996, London, Chapman & Hall). 

2.3 O fato de todos os itens serem fornecidos por único fornecedor, também objetiva a redução do 
tempo de manutenção ou mesmo inoperância dos equipamentos e sistemas. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis 
Federais nº 10.520/2002, nº 8.666/1993 Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações 
aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais 
prescrições legais aplicáveis ao assunto.  

3.2. A Licitante deverá cumprir as obrigações constantes deste edital e as relacionadas na 
MINUTA DE CONTRATO e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza 
da atividade, bem como as obrigações legais de âmbito Federal, Estadual e Municipal, as quais 
estejam vinculadas às atividades objeto do presente edital. 

3.3. O não cumprimento e entrega de qualquer documentação prevista no presente edital, pela 
Licitante, dentro dos prazos e formas nele estabelecidos, implica na desqualificação da mesma.  

3.4. Tendo em vista o caráter de multidisciplinaridade das exigências do edital deverão as 
licitantes apresentar além dos documentos requisitados no corpo do edital, aqueles que 
porventura venham a ser solicitados neste Termo de Referência. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
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4.1. Os equipamentos serão adquiridos em forma de comodato, sendo o valor referente a 1 (um) 
ano da contratação do serviço, podendo ser prorrogado sucessivamente até o limite permitido por 
lei conforme a conveniência e oportunidade da contratante. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE. 

1 
Plataforma de gerenciamento de imagens, com rede social disponível para acesso de usuários, 
com habilitação para registro de logins individuais. 

1 

2 Câmera de contexto, com sistema de armazenamento em disco local e nuvem, 24 câmeras. 24 

3 
Câmera com suporte a software com gerenciamento e reconhecimento de caracteres OCR, 08 
câmeras. 

8 

4 Transmissão de dados Fibra Óptica, com capacidade suficiente para transmissão das imagens. 32 

5 Base de monitoramento e gravação. 1 

6 Acessórios instalação – caixa hermética + cabo petcore 1 mt + 1 fonte 2 ah 12 v 32 

7 Monitor com no mínimo 4.9 Polegadas, 4k, para o gerenciamento da central de monitoramento. 1 

8 Software com tecnologia de análise inteligente de vídeo – LPR (License Plate Recognition). 6 

9 Licença de software para gerenciamento e reconhecimento de caracteres OCR, 08 câmeras. 8 

10 
Servidor de armazenamento web em nuvem, com capacidade para armazenar por pelo menos 
30 dias as imagens das 32 câmeras. 

1 
 

5.QUANTIDADES E PRAZOS DAS INSTALAÇÕES AUTORIZADAS 

5.1. Os serviços a serem executados, e que são objetos do presente processo licitatório na forma 
de Pregão Presencial, implicará na contratação mínima estipulada de 1 (um) ano, em caso de 
necessidade e interesse da CONTRATANTE, poderá ser prorrogado por sucessivos períodos até 
o limite estipulado em lei. 
5.2. Os serviços previstos incluem os seguintes subitens, que comporão a tabela de preços para 
definição do valor total do lote, referente ao valor anual do contrato, conforme segue: 
5.3 Itens 1 – Refere-se ao uso e disponibilização da plataforma de gestão WEB, com as 
facilidades de rede social, e demais ferramentas, independentemente do número de operadores e 
usuários cadastrados. 
5.4 Itens 2 – Refere se ao comodato das câmeras de contexto, com estrutura física para 
acondicionamento da câmera (poste ou haste). Com fornecimento da infraestrutura de link de 
comunicação e energia elétrica para o funcionamento das câmeras e gravação por 30 dias com 
resolução mínima de imagens de 1280x960 pixel, com taxa mínima de 8 FPS, com gravação 
24x7. A compilação de dados é realizada por meio de software dedicado e disponibilizado a 
interesse da contratante. 
5.5 Itens 3 – Refere-se ao comodato das câmeras de OCR (Reconhecimento óptico de 
Caracteres), para leituras de placas veiculares, com estrutura física para acondicionamento da 
câmera (poste ou haste). Com fornecimento da infraestrutura de link de comunicação e energia 
elétrica para o funcionamento das câmeras e gravação por 30 dias com resolução mínima de 
imagens de 1280x960 pixel, com taxa mínima de 8 FPS, com gravação 24x7. A compilação de 
dados é realizada por meio de software dedicado e disponibilizado a interesse da contratante. 
5.6 Itens 4 – Refere-se a transmissão de dados via fibra óptica das imagens até a central de 
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monitoramento. 
5.7 Itens 5 – Composto pela estrutura e acondicionamento dos equipamentos necessários para 
acesso das imagens. 
5.8 Itens 6 - Acessórios para instalação e funcionamento dos equipamentos nos locais em que 
estão instalados. 
5.9 Item 7 – Televisor para a comodidade visual do operador. 
5.10 Item 8 – Software com tecnologia de análise inteligente de vídeo – LPR (License Plate 
Recognition). 
5.11 Gravação 24x7, considera-se vinte e quatro horas por dia durante os sete dias da semana. 
5.12. Os pedidos de instalação com os locais desejados deverão ser formalizados diretamente, 
segundo conveniência e oportunidade da CONTRATANTE. 
5.13. Em função do presente processo licitatório, não está obrigada a administração a firmar as 
contratações além da quantidade mínima estipulada para cada um dos itens, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. 
Poderá, porém a seu critério, e segundo sua necessidade proceder a contratação até a 
quantidade máxima estipulada, dentro das mesmas condições previstas. 
5.14. A implementação das câmeras relacionadas no edital, terá o prazo de instalação, 
configuração e aprovação dos mesmos de até 20 (vinte) dias após o recebimento da solicitação 
de fornecimento. 
5.15. O fornecimento de serviços de armazenamento e gerenciamento de gravação, com a 
locação e fornecimento de câmeras, deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, para cada solicitação, considerado o conjunto de até 5 (cinco) câmeras por solicitação, 
testados, certificados e documentados, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela 
empresa vencedora, tendo em vista a obrigação da CONTRATADA em fornecer a infraestrutura 
de energia e estrutura de fixação como postes, hastes e correlatos. 
5.16. Em função da necessidade de fornecimento por parte da CONTRATADA, do link de 
comunicação e que em algumas localidades pode haver inviabilidade técnica e/ou 
indisponibilidade poderá ocorrer prorrogação do prazo, desde que justificado, e não havendo 
condições técnicas para a instalação dos equipamentos por motivos adversos a vontade das 
partes, deverá ser encaminhada justificativa expressa, informando a razão, para que possa a 
CONTRATANTE, escolher outro lugar para a instalação do equipamento, sem que isso cause 
penalização a CONTRATADA. 

6.DA INTEGRAÇÃO DE CÂMERAS EXISTENTES E DO DIREITO DE IMAGEM 

6.1 A integração de câmeras de munícipes que queiram disponibilizar câmeras que necessitarão 
de armazenamento na plataforma, devem atender a condição de disponibilizar as mesmas com 
imagens de resolução mínima de 1280 x 960 pixel e taxa de 8 FPS. 
6.2 Deverão ainda firmar termo de autorização expressa de uso das imagens por parte do 
município, que deverá estar disponível na plataforma e cuja adesão deverá ser por meio 
eletrônico. 
6.3 Todos os custos de aquisição e instalação e manutenção das câmeras serão 
suportados pelo munícipe interessado, bem como os custos de energia e link de 
internet, exonerada a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa à 
manutenção e custeio, devendo esta declaração ser feita pelo munícipe dentro da plataforma de 
maneira eletrônica. 
6.4 Caberá ao gestor do Contrato, conjuntamente com o Comandante da Polícia Militar de 
Orleans, avaliar o interesse e relevância da situação de interesse de disponibilização de imagens, 
por parte do munícipe, aprovando ou não a inclusão da câmera no processo de gravação de 
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imagens, dentro da plataforma. 
6.5 Será emitida a Ordem de Serviço para a inclusão das imagens no sistema de gravação, e tem 
prazo de integração de até 5 (cinco) dias úteis, para cada solicitação, considerado o limite de até 
100 (cem) câmeras adicionais, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela 
empresa vencedora. 
6.6 Entenda-se câmeras de munícipes integradas ao sistema do fornecedor, aquelas que tem seu 
custo de armazenamento pagos pelo munícipe. 
6.7 Na solicitação deverá estar expressa de forma clara que o munícipe e/ou interessado concede 
o uso das imagens, sem custo com a finalidade de fornecer ao município as imagens, que 
auxiliarão na segurança da cidade, abrindo mão de forma rasa e plena a quaisquer valores, a 
qualquer título no presente ou futuro pela utilização das imagens e informações captadas pelas 
respectivas câmeras. 
6.8 Deverá conter a autorização de conceder ao município a gestão das imagens, podendo cedê-
las a quem interessar, tanto a órgãos de segurança pública, como entidades governamentais, 
quando isto for do interesse destes, e mediante acordo de cooperação entre a prefeitura e o 
referido órgão, sem direito a qualquer notificação prévia, ou pagamento. 
6.9 Não caberá a Prefeitura qualquer responsabilidade pelo armazenamento e gestão dos 
processos relativos às imagens cedidas, tendo em vista ser esta uma responsabilidade assumida 
entre o fornecedor e o interessado, exonerando sob todas e quaisquer hipóteses o ente municipal 
de quaisquer responsabilidades em decorrência desta cessão de imagens. 
6.10 Havendo interrupção do fornecimento das imagens, por parte do fornecedor e /ou munícipe / 
interessado, por prazo maior que 48 (quarenta e oito) horas, o município poderá considerar 
rescindido o interesse em utilizar as imagens, sem que seja necessária qualquer comunicação 
prévia ao interessado. 
6.11 O município poderá, quando de seu interesse deixar de utilizar as imagens cedidas pelo 
munícipe, sem necessidade de aviso prévio, fazendo somente o descadastramento da câmera, e 
será de responsabilidade do fornecedor a comunicação deste fato ao interessado exonerando a 
prefeitura de qualquer responsabilidade relativa a esta comunicação e/ou a não utilização das 
imagens. 
6.12 Eventuais questões e demandas serão reguladas e avaliadas pelo Gestor  
Municipal responsável pelo sistema, sempre que se fizerem necessárias. 

7. REQUISITOS TÉCNICOS 

7.1 Dos requisitos da plataforma tecnológica web. 
7.1.1 O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de 
disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido e/ou 
administrado; 
7.1.2 O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa 
“programa como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma 
empresa, neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet. 
7.1.3 Será considerado neste caso, basicamente, para este sistema, sites de Computação em 
Nuvem, que deve oferecer os serviços online. 
7.1.4 Deverão ser fornecidos de maneira gratuita e pública, neste caso pela internet, eventuais 
aplicativos ou ferramentas de acesso ao sistema, considerada sua utilização; 
7.1.5 Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a Tablets e 
Smartphones tanto utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS. 
7.1.6 Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao mesmo; 
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7.1.7 O Sistema não deverá exigir investimentos em qualquer aquisição de hardware de 
instalação local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 
7.1.8 O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação 
local, de custo oneroso; 
7.1.9 Plataforma deverá suportar tecnologia p2p que conecta câmera automaticamente, conforme 
a solução de câmeras especificada neste documento; 
7.1.10 Suportar conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o protocolo de 
comunicação RTSP. 9.1.17, deve permitir gravação de vídeo em formato Time Lapse e download 
em formato no mesmo tipo; 
7.1.11 Deverá permitir a recuperação de imagens gravadas com busca através de miniaturas e 
especificação do Timeline (linha do tempo); 
7.1.12 Deverá permitir, ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma 
visualização seja feita em forma de mosaicos de visualização de câmeras com até 16 câmeras 
7.1.13 Deverá permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de acesso; 
7.1.14 Deverá fornecer ainda suporte de eventos de câmeras com alertas via e-mail e/ou SMS; 
7.1.15 Deverá ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com ilimitados 
usuários; 
7.1.16 Deverá ainda suportar câmeras PTZ; 
7.1.17 Deverá o sistema dar suporte a visualização das gravações com Time line configurada em 
linha do tempo para 1dia, 6hr, 3h, 1hr, 30m, 15m, 1m; 
7.1.18 Deverá permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para acompanhamento no 
mesmo horário; 
7.1.19 Deverá permitir e dar suporte a transporte de áudio; 
7.1.20 Deverá ainda oferecer suporte de conexão às câmeras através do protocolo universal 
ONVIF e do protocolo RSTP; 
7.1.21 Deverá o sistema fornecer ainda uma Interface administrativa que permita o 
acompanhamento em tempo de real do consumo de tráfego (banda) e armazenagem (Storage) 
para cada câmera vinculada ao sistema; 
7.1.22 Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, log (histórico) de atividades 
administrativas completo com horário de login de cada usuário. 
7.1.23 Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos níveis e 
condições de acesso; 
7.1.24 Deverá ainda permitir que a gravação das câmeras seja feita somente por ocasião de 
eventos (movimentos), bem como; 
7.1.25 Deve permitir a gravação de eventos full time (o tempo todo) na condição 24x7 para todas 
as câmeras instaladas; 
7.1.26 Deve permitir a gravação e armazenagem por no mínimo 14 (quatorze) dias para cada 
uma das câmeras integradas ao sistema, e por até 24 (vinte e quatro) meses, se necessário e 
conforme determinação do gestor do processo para as câmeras de interesse específico 
respeitadas as condições contratuais; 
7.1.27 A gravação de até 2 (duas) semanas deverá ser feita totalmente no ambiente da nuvem, e 
deverá estar acessível para consulta online. 
7.1.28 Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as câmeras 
especificadas no presente Termo de Referência), sejam feitos ajustes de configuração das 
mesmas, via web browser; 
7.1.29 Deverá permitir ajustar log de câmeras para mudança de permissão de acesso, câmera 
deletada, ajustes de configuração, etc. 



 

84 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

7.1.30 Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, georreferenciado do local onde estão 
instaladas as câmeras do sistema; 
7.1.31 O Sistema deverá permitir ainda que seja feita a gravação de câmeras em alta resolução, 
compreendidas aí câmeras de mais 2MP, frame rate superiores a 20 FPS; 
7.1.32 O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior a 99,95 % 
do tempo, tendo em vista sua utilização em regime 24x7; 
7.1.33 Todas as conexões de usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura HTTPS; 
7.1.34 As telas e menus, bem como o acesso ao Sistema deve ser feito todo no vernáculo, e com 
linguagem simples e clara. 
7.1.35 O Sistema não deverá exigir investimentos em qualquer aquisição de hardware de 
instalação local, como Servidores e Storage, Sistemas de Roteamento específicos; 
7.1.36 O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência 
de disponibilização pela Contratante de sítio na internet que por ela deve ser gerido e/ou 
administrado; 
7.1.37 O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa 
“programa como serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma 
empresa, neste caso um programa utilizado via uma conexão à internet. 
7.1.38 É obrigatório incluir na proposta comercial, para atendimento das especificações contidas 
nesse Termo de Referência, juntamente o catálogo(s) e/ou manual(ais) do fabricante que 
comprovem as características requisitadas. 
7.2 Dos requisitos das câmeras de Contexto: 
7.2.1. O fornecimento em forma de comodato de câmeras de videomonitoramento, com foco em 
contexto de vias públicas ou áreas de interesse da municipalidade. A localidade da instalação das 
câmeras fica a critério da CONTRATANTE. 
As câmeras a serem disponibilizadas para comodato deverão atender às exigências técnicas 
abaixo: 
• Sensor de imagem 1/2.7” 2 megapixels CMOS 
• Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s 
• Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) 
• Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) 
• Relação sinal-ruído >50 dB 
• Controle de ganho Automático/ Manual 
• Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado 
• Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) 
• Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção 
• Distância focal 3.6mm 2.8 mm 
• Abertura máxima F2.0 
• Ângulo de visão H: 82° / V: 45º H: 102° / V: 55º 
• Tipo de lente Fixa 
• Alcance IR 30 metros 
• IR inteligente Sim 
• Comprimento de onda LED IR 850 nm 
• Tipo de montagem Montada em placa 
• Quantidade de streams 2 
• Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG 
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• Compressão Inteligente Sim 
• 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 
• Foto Até 1 foto por segundo 
• Formato do vídeo NTSC 
• Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps 
• Taxa de frames 1 ~ 30 FPS 
• Interface RJ45 (10/100BASE-T) 
• Throughput Máximo 24 Mbps 
• 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, NTP, RTP, Onvif 
• Onvif Perfil S, T 
• Serviços DDNS 
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por 
senha 
• Navegador Internet Explorer®⁴, Google Chrome e Firefox Smartphone IOS, Android 
• Detecção de movimento Sim 
• Ajuste de imagem Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama 
• Função espelho Rotação Horizontal Rotação de imagem 0°/90°/180°/270° 
• Idiomas do menu OSD Português, Inglês e Espanhol 
• Máscara de privacidade Sim 4 áreas programáveis) 
• Redução digital de ruído 3D – ajustável (DNR) 
• Funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse 
• Saída de vídeo Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C) 
• Alimentação Conector P4 fêmea Características Elétricas 
• Consumo máximo de potência < 4,8 W < 4,2 W 
• Alimentação 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) 
• Proteção anti-surto 15 kV (vídeo e alimentação) 
 
Esclarecimento: Considerando-se que as câmeras deverão ser instaladas em diversas situações, 
tanto em prédios públicos e outros locais que possam não apresentar a capacidade técnica de 
suportar cargas maiores que a especifica, outro aspecto técnico a ser observado é no tocante a 
condição de instalações externas susceptíveis a ação de ventos o que pode implicar numa brutal 
ação sobre a massa do equipamento e gerar tensões que deverão ser suportadas por toda a 
estrutura onde as mesmas são instaladas, buscou-se utilizar equipamentos de baixo peso a fim 
de minimizar os possíveis impactos e reflexos sobre a estrutura de fixação das mesmas. Além de 
considerar que câmeras mais leves têm menos material, portanto, geram menos gastos na 
fabricação, o que está de acordo com as políticas ambientais vigentes e com a preocupação com 
o meio ambiente. 
7.2.28. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando estes 
estiverem montados no mesmo gabinete. 
7.2.29. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se às 
condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações em 
campo. 
7.2.30. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 
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7.2.31. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera 
ofertada, para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente 
com catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas. 
7.3 Dos requisitos das Câmera com suporte a software com gerenciamento e reconhecimento de 
caracteres OCR 
7.3.1. Câmera deve possuir suporte de integração a software com tecnologia OCR com 
gerenciamento em tempo real de dados e integração de recursos. 
7.3.2. Deve possuir as características mínimas abaixo: 
• Sistema operacional Linux® embarcado 
• Interface do usuário Web, 
• Sensor de imagem 1/2.8” 2 megapixels Progressive scan CMOS 
• Obturador eletrônico 1/3s ~ 1/100.000s 
• Iluminação mínima 0.006Lux/F1.4 (Colorido,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Colorido,1/30s,30IRE) 
0Lux/F1.4 (IR ligado) 
• Relação sinal-ruído >50 dB 
• Controle de ganho Automático/Manual 
• Balanço do branco Automático/Manual 
• Redução de ruído 3D 
• Máscaras de privacidade 4 
• Compensação de luz de fundo BLC, HLC e WDR (120dB) 
• Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco 
• Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco  
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção 
• Distância focal 2.7 a 13,5 mm 
• Zoom óptico 5x 
• Abertura máxima F1.4 
• Controle de foco Automático/Manual 
• Ângulo de visão H: 106° a 29°, V:57° a 17° 
• Tipo de lente Varifocal motorizada 
• Íris Eletrônica 
• Tipo de montagem Montada em placa 
• Compressão de vídeo H.265+/H.265/H.264/MJPEG 
• Resolução de imagem/ proporção de tela 1080p (1920 × 1080) / 1.3 MP (1280 × 960) 720p 
(1280 × 720) / D1 (704 × 480) CIF (352 × 240) / VGA (640 × 480) 
• Análise inteligente de vídeo Linha virtual Cerca virtual Mudança de cena 
• Formato do vídeo NTSC 
• Bit rate H.265: 9 kbps a 6400 kbps H.264: 24 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 15616 kbps 
• Taxa de frames Stream principal: 1080, 1.3 M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra 1: D1/VGA/CIF (1 
a 30 FPS) 1 
• Interface RJ45 (10/100BASE-T) 
• Protocolos e serviços suportados IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP, DHCP, FTP, ARP, 
PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, Multicast, IGMP, UPnP, Filtro IP, QoS, IEEE 802.1X, Bonjour, 
SIP, Onvif, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSH, TLS, SSL, Genetec 
• Serviços DDNS 
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por 
senha 
• Navegador Internet Explorer®1 
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• Smartphone iOs e Android 
• Distância máxima do infravermelho 60 metros 
• Alimentação 12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0) 
• Nível de Proteção IP67 
• Consumo máximo de energia <95% 
7.3.34. Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo quando estes 
estiverem montados no mesmo gabinete. 
7.3.35. Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se às 
condições de iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem 
montadas de fábricas, com todos os acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações em 
campo. 
7.3.36. Todas as câmeras fornecidas no âmbito da presente contratação devem ser da mesma 
marca/fabricante. 
7.3.37. É obrigatório incluir na proposta comercial a marca e o modelo específico da câmera 
ofertada, para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente 
com catálogo (s) e/ou manual (ais) que comprovem as características requisitadas. 
7.4 Dos Links de Comunicação 
7.4.1. Os links de comunicação para atender os equipamentos, bem como os relativos às 
Unidades Autônomas de Monitoramento Urbano, deverão atender às seguintes condições 
mínimas: 
7.4.2. Conexão de com fibra ótica com velocidade de 100MB full (tanto download como upload). 
7.4.3. O Fornecimento do Link deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos da Solicitação 
de Fornecimento. 
7.4.4. Considerados os custos de implantação, o referido link terá garantia de fornecimento por 
período de pelo menos 12 (doze) meses, ou em caso de cancelamento prévio, a remuneração de 
80% (oitenta por cento) do valor previsto do período faltante para completarem-se os 12 meses. 
7.4.5. O Fornecimento do link deverá garantir o mínimo possível de interrupções, tendo em vista 
que as mesmas podem ocorrer por diversos motivos, tais como falhas de equipamentos de rede, 
rompimentos de fibra óptica, vandalismos, acidentes, eventos climáticos, dentre outros, diante 
destas situações deverão adotar os seguintes procedimentos: 
7.4.6. Ao ser comunicada da ocorrência pela CONTRATANTE, encaminhar equipe técnica para 
verificação e reparos em no máximo 1 (um) dia útil. 
7.4.7. Em caso de impossibilidade de reparo imediato, informar a CONTRATANTE, o motivo da 
interrupção, e o prazo previsto para resolução; 
7.4.8. O prazo máximo admitido para resolução será o de 48 (quarenta e oito) horas úteis, após o 
qual estará sujeita a penalização de multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal do serviço, 
por dia de interrupção, limitado a 10 dias. 
7.4.9. Será procedido o desconto proporcional no pagamento mensal, referente ao período de 
indisponibilidade. 
7.5 Do Kit monitoramento 
O kit monitoramento informado no edital abrange os seguintes itens: 01 (um) NVR – Network 
Vídeo Recorder, 01 (um) Hard Disk 4 Terabytes, 01 (um) Rack para acondicionamento do Kit e 01 
(um) Monitor/Televisor com no mínimo 49 polegadas com qualidade superior 4K. 
7.5.1 NVR – Network Vídeo recorder 
O NVR deve possuir as especificações abaixo descritas: 
• Processador Principal Microprocessador dual core de alto desempenho 
• Sistema operacional Linux® embarcado 
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• Suporte para câmeras IP 32 
• Protocolos suportados Onvif Perfil S Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma 
mesma câmera 3 
• Entrada para áudio 1 canal, RCA 
• Saída para áudio 1 canal, RCA 
• Suporte à câmeras IP com áudio 32 
• Compressão de áudio suportado G.711 e AAC 
• Saídas de vídeo 1 HDMI e 1 VGA 
• Resoluções suportadas no monitor HDMI 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Resoluções 
suportadas no monitor HDMI 2 
• Resoluções suportadas no monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720  
• Resoluções suportadas no monitor VGA 2 
• Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA 5 metros / 10 metros 
• Quantidade de canais exibidos na tela 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36 
• Resoluções suportadas na visualização 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 
1MP(HD/720p), D1, CIF 
• Canais em visualização simultânea em Stream Principal² 8 MP (4K) - 1 canal 6 MP – 1 canal 5 
MP - 1 canal 4 MP - 2 canais 3 MP - 3 canais 2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais 1 MP (720P) - 4 
canais 
• Canais em visualização simultânea em Stream Extra D1 - 21 canais CIF - 32 canais 
• Máscara de privacidade Até 4 por canal 
• Zoom digital Sim 
• Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema Sim 
• Suporte à Planificação (câmeras Fisheye) Não possui 
• Quantidade de planificações simultâneas Não possui 
• Sistema de compressão dos arquivos H.265/H.264 
• Resoluções de gravação suportadas 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF 
• Taxa de frames suportada para gravação por resolução 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames Taxa de bit rate suportada 
para gravação 80 Mbps 
• Eventos/configurações para gravação Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo. 
• Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação 1~120 minutos (padrão: 60 
minutos)/1~30 segundos /10~300 segundos 
• PTZ Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP 
• Reprodução simultânea Até 4 canais 
• Resoluções suportadas na reprodução 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP (Full  
HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF 
• Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e 
eventos) 
• Funções no playback Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, 
arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução 
aleatória, seleção de backup, zoom digital 
• Modos de backup Dispositivo USB, FTP e através de interface Web 
• Porta Ethernet 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps) 
• Funções das portas Ethernet Simples 
• Funções de rede HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), 
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NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, 802.1x e 
• Throughput de rede 140 Mbps 
• Entrada de banda 80 Mbps 
• Saída de banda 60 Mbps 
• Conexões remotas 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser 
considerado) 
• Cliente DDNS 
• Disco rígido com capacidade máxima de 12 TB³ 2 HD's SATA 3 
• Opções de armazenamento Gravação simples por eventos ou regular 
• Gerenciamento de espaço em disco Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e HD 
cheio 
• Modos de HD Leitura/gravação, somente leitura e redundante 
• Porta USB USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0) 
7.5.2. HD – Hard Disk 4 Terabytes 
O Disco Rígido deve possuir as características abaixo indicadas. 
HD específico para uso em sistemas de NVR contendo 4 Terabytes quando formatado 
“desprezando dados do próprio disco rídigo”. Equipamento deve possuir conformidade com 
RoHS. 
Buffer de Hospedagem de 6 Gb/s, cache de 64Mb e velocidade de rotação não superior a 5400 
giros por minuto. 
Temperatura de trabalho de 0 a 65ºC e em repouso -40ºC a 70ºC. 
7.5.3. NVR – Rack 
O rack para armazenamento dos equipamentos deve ser elaborado em aço, com pintura epóxi e 
janela de visualização em acrílico, deve possuir saída de ventilação e entrada para fiação. No 
Rack também deve-se observar que o mesmo deve possuir sistema trancamento com no mínimo 
duas chaves. 
7.6 Dos Acessórios de instalação 
Compreende-se acessórios para instalação a caixa hermética para acondicionamento dos demais 
acessórios, o cabo de rede Patch Cord CAT5 e fonte de alimentação 12 volts com 2Ah. 
7.6.1 Caixa Hermética 
A caixa deve ser em material plástico antichamas e proteção UV e deve ter o tamanho mínimo 
para acondicionar perfeitamente os demais acessórios em sua parte interna. 
Deve possuir borracha de vedação contra umidade em sua Tampa e proteção IP65 
Preferencialmente na cor preta ou cinza. 
Deve ser fixada por cintas metálicas no poste ou haste. 
7.6.2 Cabo Patch Cord CAT5 
O cabo deve cumprir os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D 
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, 
ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; 
Ser certificado Anatel 
Possuir o conector RJ45 em ambas as pontas 
O condutor deve obrigatoriamente ser de cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos 
de 0,20mm de diâmetro nominal, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC, não 
propagando a chama. 
O corpo do cabo deve ser em termoplástico transparente não propagante à chama UL 94V-0 
Suportar temperatura de trabalho superior a 60ºC, com resistência máxima do 
condutor de 93,8 Ω/km 
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Deve possuir velocidade de propagação nominal de 66% 
7.6.3. Fonte Alimentação 
O equipamento de alimentação para as câmeras de videomonitoramento deve ser próprio para o 
segmento, possuindo obrigatoriamente filtro contra interferência na imagem. 
A voltagem de alimentação deve ser de aprox. 12,8 volts com corrente contínua, possuindo 2,5 
possuindo 2,0, Amperes e uma corrente real de 32W de potência. 
O plug de saída deve ser com positivo central, plug modelo p4, com diâmetro interno de 2,5mmm 
2,0mm. A frequência de trabalho deve trabalhar entre 50 e 60 Hz. 
Além da proteção contra ruído de imagem, o equipamento deve possuir proteção contra: Curto-
Circuito, Sobrecarga, sobreaquecimento, sobrecorrente e sobretensão. 
7.7. Das características do software com tecnologia de análise inteligente de vídeo 
7.7.1. Software com capacidade de análise de caracteres em placas automotivas e com 
velocidade igual ou inferior a 60 Km/h 
7.7.2. Assertividade de identificação de caracteres em ambiente dentro das condições normais de 
no mínimo 85%, incluindo placa padrão Mercosul, reconhecendo variantes de caracteres. 
7.7.3. Modo de identificação único por sistema de vídeo. 
7.7.4. Arquivo de imagem para consulta posterior em formato de recorte da placa e visão geral. 
Imagem com informação em sobreposição com indicação de data, hora e local. 
7.7.5. Lista de placas liberadas ou negadas com capacidade de no mínimo 10.000 placas 
7.7.6. Possibilidade de integração com API 
7.7.7. Armazenamento de dados no sistema de pelo menos 30 dias em nuvem. 
7.7.8. Acesso ao software por smartphone ou plataforma web 
7.7.9. Reconhecimento automático de caracteres sem necessidade de ajuste periódico. 
7.7.10. Capacidade de envio de alertas instantâneo para dispositivos móveis com cadastro prévio 
por meio de aplicativo comum de conversa, informando placa, modelo, cor, cidade e descrição do 
veículo, além de uma foto panorâmica do fato. 
7.7.11. Capacidade de busca com filtro placa, cor, modelo, cidade, centralização da busca via 
plataforma em nuvem 
7.7.12. Capacidade de utilização de usuários simultâneos ilimitada 
7.7.13. Níveis de permissão de acesso a informações dentro do sistema, protegendo dados 
sigilosos. 
7.7.14. Alertas de veículos previamente cadastrados “black list” ou veículos liberados “White list”, 
com informações diversas sobre o automóvel. 
7.7.15. Cadastramento de câmeras via RTSP 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado inclusive 
materiais, transporte, mão de obra, impostos, contribuições previdenciárias e fiscais, encargos 
trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento do objeto.  
8.2. Manter-se durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em conformidade 
com o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Efetuar o pagamento dos serviços de disponibilização de plataforma WEB de monitoramento 
de câmeras, de forma mensal, considerados o número de equipamentos em comodato, vinculada 
à apresentação pela Contratada da respectiva nota fiscal/fatura. A apresentação desta deverá 
discriminar o objeto, e será devidamente atestada pelo Setor Responsável. 
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 9.2. Comunicar à Contratada qualquer insatisfação quanto aos serviços de fornecimento de 
infraestrutura, bem como as ocorrências e irregularidades na prestação de serviços de acesso a 
plataforma WEB e demais serviços ofertados.  
9.3. Atestar a execução do objeto do Edital e seus anexos por meio do órgão gerenciador.  
9.4. Fornece um “ponto” de energia 220V em cada local de instalação dos equipamentos, com 
utilização de um disjuntor 2 Ah para proteção do sistema.  

10. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS A SEREM OBSERVADOS 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por 
seus fornecedores. Os serviços a serem executados e os materiais e equipamentos empregados 
na execução deverão obedecer ao seguinte:  
10.1 Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, instalação, 
transporte, armazenagem de produtos e manutenção;  
10.2 Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas constantes do presente 
documento;  
10.3 A especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo com as Normas 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial:  
10.4 ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;  
10.5 ABNT NBR 14306:1999 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 
internas de telecomunicações em edificações – Projeto;  
10.6 ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;  
10.7 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 
complementar os temas previstos por essas quando aplicável, em especial:  
10.8 ANSI – American National Standards;  
10.9 IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers;  
10.10 ISO – International Standards Organization;  
10.11 IEC – International Electro-Technical Commission;  
10.12 UL – Underwriters Laboratories;  
10.13 EN-54 – European Standard;  
10.14 Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e 
de Manutenção; 
10.15 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
10.16 Projetos elétricos elaborados por engenheiro e instalações adequadas seguindo normas de 
segurança e padronização como NBR 5410, NR 10 e demais normas aplicáveis para ligações 
elétricas dos pontos das câmeras inclusive as LPR/OCR que necessitam de uma proximidade 
maior das ruas ou rodovias. 

11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

11.1 Fornecimento de gestão e armazenamento de imagens até 32 (trinta e dois) equipamentos 
de captura e gravação de imagens (câmeras de vídeo) em ambientes externos;  
11.2 Fornecimento de até 32 (trinta e dois) equipamentos de captura e gravação de imagens 
(câmeras de vídeo) em ambientes internos e externos;  
11.3 Serviços de disponibilização do sistema de gestão de imagens.  
11.4 O fornecimento e a instalação das câmeras em comodato, objetos deste Termo de 
Referência deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 
8h00min e 17h30min, ou mediante solicitações advindas das rotinas técnicas estabelecidas pela 
Prefeitura Municipal de Orleans.  
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11.5 O (s) local (ais) de instalação serão definidos pela CONTRATADA, em locais e endereços 
que atendam às necessidades da política de prevenção de risco, no período de validade do 
presente edital, correndo por conta do FORNECEDOR as despesas de embalagem, montagem, 
instalação, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento e instalação;  
11.6 A FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Orleans, tem a prerrogativa de alterar o 
período de execução das etapas previstas no cronograma proposto, em função das necessidades 
da mesma, estabelecendo prazos intermediários para fornecimentos e instalações parciais no 
decorrer da validade do presente edital;  
11.7 Os fornecimentos e instalações dos materiais e serviços, objeto do presente Termo de 
Referência, deverão ser executados no período indicado, ou mediante solicitações advindas das 
rotinas técnicas estabelecidas pela municipalidade.  
11.8 O fornecimento e instalação das câmeras em comodato ocorrerão por meio de agendamento 
prévio junto à Coordenação destes serviços junto a prefeitura municipal de Orleans, via e-mail.  
11.9 Dado importância do correto funcionamento das unidades de captura de imagens (câmeras) 
na implementação da solução de gestão comunitária de segurança e do desenvolvimento de 
ações práticas de gerência de riscos, a contratada deverá disponibilizar um técnico próprio ou 
terceirizado baseado até uma distância de 100 (cem) quilômetros de distância da sede do 
município, o qual deverá estar disponível para atendimento de demandas conforme segue:  
11.10 Nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:30 horas para atendimentos 
urgentes em até 03 (três) horas úteis após a abertura de chamado;  
11.11 Aos sábados será considerado horário útil das 08:00 às 12:00 horas;  
11.12 O prazo de resolução dos chamados será de no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis a 
contar do momento da abertura do chamado;  
11.13 Considerando-se que é de única responsabilidade da CONTRATADA a manutenção em 
pleno funcionamento dos referidos equipamentos, em caso de defeito técnico nos mesmos, os 
eventuais chamados técnicos especiais, não poderão ser cobrados, se constatada falha técnica 
no equipamento;  
11.14 Estão excluídas destas falhas técnicas aquelas provenientes de danos provocados por atos 
de vandalismo, sobre cargas elétricas, e/ou aqueles provenientes de tentativas de manutenção e 
ajustes, que não realizadas pelos técnicos da CONTRATADA;  
11.15 Cabe à CONTRATADA, a manutenção preventiva, e corretivas tais como limpeza e ajustes 
nas lentes e conexões dos cabos de alimentação/comunicação, além da manutenção das caixas 
de proteção e nos suportes de afixação dos referidos equipamentos, incluídos verificação e testes 
de comunicação e das tensões de alimentação dos equipamentos;  
11.16 A guarda e conservação dos equipamentos será responsabilidade de CONTRATADA, bem 
como de sua exclusiva responsabilidade os danos ocasionados por vandalismo e/ou furtos; 

12. DA PESQUISA DE PREÇOS 

12.1 A pesquisa de preço, ou pesquisa de mercado, é uma das principais, senão a principal, peça 
do processo licitatório, pois é com ela que se afere, ou que se pretende aferir, o valor de mercado 
de determinado produto ou serviço a ser licitado. É nesse momento do processo que se obtém a 
estimativa de custo da licitação, que no futuro, se bem-feita, o sucesso da licitação, economia ao 
setor público, dentre outras vantagens, por outro prisma, se mal feita, o fracasso da licitação, o 
uso indevido de recursos públicos e o pior dos problemas: o dano ao erário. 

12.2 A Metodologia para estimar o preço foi a MÉDIA SANEADA, em consonância com 
orientação do TCU, tendo em vista que a média aritmética simples sofre muita influência dos 
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preços extremos ou inexequíveis. 

12.3 Desta forma, para fins de nomenclatura, foi aplicado a “Média Saneada – Média”, “Média 
Saneada – Mediana” e “Média Aritmética Simples, prevalecendo a que apresentar o menor valor, 
dado o princípio da economicidade. 

12.4 A seguir, seguem os resultados agrupados por justificativas correlatas. 

• Para os itens 1, 3, 4, 6 e 8 o valor de referência foi calculado por meio da Média Saneada – 
Média. Os preços extremos ou inexequíveis, quando existentes, foram descartados do cálculo 
para deixar a amostra mais homogênea. 

• Para os itens 2, 5 e 7 o valor de referência foi calculado por meio da Média Saneada – 
Mediana. 

• Para os itens 9 e 10 o valor de referência foi calculado por meio da Média Aritmética 
Simples.  

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente ata de registro de preços correrão 
a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2021 e seguintes.  

13.2 O órgão participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação 
orçamentária. 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 Considerando o poder-dever de fiscalização da Administração, fica nomeada a fiscal do 
objeto deste Termo de Referência e do contrato vindouro, designado pela Unidade Solicitante: 

X
Aline Pereira Zomer

CPF 066.739.569-50 - Mat. 6616

 
15. DOS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS 

X
Márcio José Alves

CPF 016.511.481-98 - Mat. 6289

 
16. DOS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

X
Marcos Ricardo Martins

Secretário de Administração
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