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OBIETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de seruiço de instalação,
manutenção e rrronitoraynento de sistemas qftu ip em comodato, contínuos nas 24
(vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra,
bem como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição
de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, necessários para o
funcionamento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

R$:253.395,11 (duzentos e cinquenta e três Inn trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos).
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008081PORTARIA N' 6017/2023

8(JMEnA: Desi©a Pregoeiro e a Comissão de Apoio para a
realização de licitações, na modalidade de

Pregão promovidas pelo Mtuücípio de Cnlzeko
do Iguaçu - Estado do Paraná.

DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
consonância com o que dispõe

LEONmR AMÔNio GELE@N, PREFEiTO MUFqicipAL
- ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em

a Legislação em vigor.

RESOLVE:+n•HiHb un•in •nu •inT'

Art.í' - Desiunar os funcionários abaixo referidos para, sob a
Presidência do Primeiro, integrarem pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato, a
CQ&©SSÃ© DE APOIO DE LlcrTÀÇÕES desta Prefeitura:

SiXtLEIt 1>A ROCliA – 1’ Pregoeira
KELIJl Nl<)RES«)tJ1 – 2a Pregoeira

MARTA liE LC>tJRDEIS A. VIEIRA - Equipe de Apoio
ERAM:ISCO TREVISAN - Equipe de Apoio
LUCIANE PAVNOSKI - Eqaipe de Apoio

Art. 2' - Revogadas as disposições em contrário e, em especial
a Portaria n'’ 5889/2022 de 14/10/2022, a presente Portaria entrará em vigor nesta data

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -
Estado do Paraná, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e vinte e três:

PREFErFO

SILVA
TIRAÇÃO
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TERMO DE REFBRÊNCEA

1 - ESPECiFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de seruiço de instalacão, manutenção e

morütorame7rto de sistemas ca11 ip em comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas,
incluindo equipamentos, rnateriais, ferramentas e mão de obra, bem como serviç« de controle e
atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais diversos pelo Município de
Cruzeiro do Iguaçu – PR, necessários para o funcionamento deste serviço, conforme Jote 2 e 3 deste
termo

1.2 - A prestação de serviços deverá ser realizada por empresa especializada, com todos os equipamentos
necessários para captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens
de vídeo com sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das mesmas e também
dos dados identificados pelo reconhecimento automático de caracteres, geradas por meio de câmeras de
vídeo em plataforma integrada, módulos de reporte e demais dispositivos para instalações.
1.3 O regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de
imagens e manutenção mensal dos equipamentos com reposição de todo e qualquer componente que
venha a apresentar defeitos de qualquer natureza, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas.

2 - EQtJipAiaBNTos A SERBB® L©CAD©S

- 1 gravador ip para 32 canais e suporte para 4 hds de até IOtb cada, com inteligência artificial
embarca(la, com capacidade de leitura de placas, que aceite câmeras com técnologia lpr,
compatível com tecnologia h.265 e h.265+, que possua reconhecimento de face em tempo real.
inteligência de vídeo com capacidade ein 12 canais utilizando câmeras comuns ou em 32 canais
utilizando câmeras com inteligência de vídeo embarcada, com classificação de objetos detecção
de pessoas e/ou veículos nas linhas virtuais e cercas virtuais e busca por tipo de classificação,
pessoas ou veículos. capacidade de realizar análise forense embarcada, análise em 4 canais
utIlizando cârneras comuns ou 8 canais utilizando câmeras com análise forense embarcada, coin
classificação de objetos detecção de pessoas, veículos motorizados com o número da placa, tipo,
cor, tipo de veículo, categoria e marca.
- 16 câmeras com técnologia ip, alcance de ir de ao menos 30 metros, com resolução mínima de
4mp, stream principal em 4m (1 a 20 fps}, 3m/1080p/ e l.3m/ 720p (1 a 30 fps), com padrão de
compressão h.265+ e indice de proteção ip67, distância focal 3.6rnm, detecção de movimento em
4 áreas, região de interesse em 4 áreas e máscara de vídeo em 4 áreas, alimentação 12 vdc ou
poe (802.3af) que possuam técnologia embarca(ia de análise de vídeo
- 3 câmeras técnologia ip, alcance de ir de ao menos 30 metros, com resolução rrinima de 8mp
para identificação de placas quando trabalhando em conjunto com o gravado:, que possua
entrada para cartão micro sd, analítico de vídeo, lente 3.6 min, que possua as seguintes análises
de vídeo, detecção de movimento, região de interesse, máscara de vídeo e urálise de vídeo por
linha e cerca virtual e tecnologia starlight.
- 3 câmeras com técnologia ip, com função ptz, zoom óptico de 25x, tecnologia starlight,
resolução de pelo menos 2 megapixels (1080p), índice de proteção ip66, alimentação poe ativo
(ieee 802.3at), foco dinâmico automático, autotracking, alcance de ir de 100m, com as seguintes
inteligências artiüciais embarca(ias, detecção de face, inteligência perimetral, abandono/retirada
de objetos, mapa de calor, autotracking (rastreio automático) e detecção de movimento inteligente
(smd) que identifique e registre pessoas e veículos.
- 3 DISCOS RIGIDOS para uso exclusivo em CFTV até 64 câmeras, PARA Operaçã3 24 horas por
dia 7 dias por semana, QUE POSSUA Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco
controlada, Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído, CompatIvel
com as principais marcas de CFrv, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 4 TB, Interface SATA de 6
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Gb/s, Classe de desempenho (RPM) 5400 RPM,
- 10 Nobreak interativo monovolt 120 V ou 220 V 600 VA / 300 W, 4 tomadas de saída, 1 bateria
de 12 V 7 Ah, 9 níveis de proteção, Religamento automático COM Proteção contra
sub/sobretensão, Proteção contra descarga da bateria E Proteção contra sobrecarga na saída.
- 10 Fonte AC/DC 12 V 3 COM Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de
interferências, Saída 12,8 Vdc para compensar perda de tensão do cabeamento, Proteção total
contra surto, sobrecarga e sobrecorrente.
- 10 SWITHS 8 portas 10/ 100/ 1000 Mbps com negociação de velocidade automática, com Taxa
de encaminhamento de pacotes de pelo menos 11,9 IV[pps, Potência de consumo (sem link) 2,3 W,
Potência máxima de consumo 5,5 W.
Descrição dos serviços a serem prestados lllellsal junto co III a locação dos equipalnentos

- manutenção do sistema de câmeras instalado e em operação 24 horas
- acompanhamento do funcionamento dos equipamentos 24 horas por monitoramento em tempo
real na central de monitoramento da empresa contratada
- fornecimento de imagens ao conseg, as autoridades policiais e judiciarias sempre que
solicitados
- arquivo de relatorio de veiculos que entram e saem do municipio por ao menos IO dias e
fornecimento dos mesmos sempre que necessário solicitado pelo poder público, conseg ou
autoridades policiais ou judiciarias
- atendimento presencial com agente tático de monitoramento em caso de perca de :rnagern em
no máximo 20 minutos após o ocorrido.
- acompanhamento das câmeras do lago municipal, com atendimento tático sempre que
constatado atos de vandalismos no perimetro
- locação dos equipamentos de segurança e garantia do funcionamento dos mesmos 24 horas por
dia
- A empresa deverá disponibilizar um responsável agente tatico no município 24 horas;

3 - EQUIPAMBNT©S A §ERBM ADQUIRiDOS B MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS
RBFERIDOS EQUIPAMENTOS

- 50 unidades de conectores rj 45 para conexão sólida cat6
- 300 metros de cabo de rede blindado cat6e
- 5C)O metros de cabo de alimentação elétrica
- IO caixas metalicas 60x50x25 de sobrepor
- 10 suporte de ferro para câmeras fixas
- 10 postes para fixação mínImo 6 metros de altura
- mão de obra para instalação de toda estrutura.
- mão de obra para instalação dos equipamentos locados.
- confuguração total do sistema locado.

4 - JtJSTIFICATEVA:

Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais
eãciente na preservação das vias públicas, se faz necessária a contração de serviços
especializados para os locais como, lagradouros, vias públicas, parques, praças, praia murücipal2
entre outros, do município de Cruzeiro do Iguaçu - PR. A presente licitação tem por objetivo
asseWrar a necessáría sewrança dos locais descritos neste termo, por meio da segprança
eletrônica (vídeo monitoramento por càneras) .

Com a implantação do sistema, os seguintes beneficios podem ser considerados:
' Aspecto da seWrança do ambiente monitorado. Quanto a este aspecto, é inegável que, a

existência por si só de um sistema monitorado por imagens, já desencoraja possíveis
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tentativas de violação dos bens públicos e particulares, e da segurança em qualquer local;
' Impõe o fator psicológico de dissuasão, pois o agente invasor terá surpresas ao depredar
os locais;
' O sistema de monitoramento de segurança por câmeras, proporcionará mais
tranquilidade e segurança nos finais de semana, onde a comunidade está ausente;

Diante da atual necessidade de um sistema que possa realizar o auxílio para diminuição de atos
de vandalismo e depredação do patrimônio público e particular, que possa ocorrer no Município
de Cruzeiro do Iguaçu - PR, além do auxílio para que tais delitos não sejam cometidos, além da
geração de evidências, é iminente a necessidade de contração deste serviço de
videomonitoramento para a cidade, pois trará tranqüilidâde para os munícipes de Cruzeiro do
Iguaçu - PR, estimulando o aumento de visitantes, trabalhadores e turistas, com reflexos
positivos para o comércio e empresas da cidade.

5 - CRiTÉRiOS DE ,r(Ji.GAMBNT©

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, por considerar que as empresas
que participarem poderão apresentar as propostas sem prejuízo.

6 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA B SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

a) Comprovação de que possui em seu quadro profissionais capacitados e treinados em instalação,
manutencão e monitoramento de sistemas cftv IP, apresentando a devida documentação comprobatória;
b) Comprovação de que possui estação portátil, móvel e fixa localizada a no máximo 25km da sede do
Município contratante, objetivando o atendimento dos serviços de vigilância por ocasião de eventuais
ocorTências ou declaração de que cumprirá tal exigência quando da assinatura do contrato;
c) Declaração de que a proponente oferece suporte técnico 24 horas a distância e presencial;
d) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, em nome da
empresa, atestando que a mesma já executou ou executa serviço igual ou semelhante ao objeto da
licitação;
e) Declaração informando o nome, RG e CPF dos funcionários que irão instalar os equipamentos, com
cópia das NRs 10 e 35 de cada um dos funcionários;
O Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) para execução do projeto;
g) Comprovação de projeto de cftv ip já executado registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia)
h) Atestado de visita ao local de prestação dos serviços, conforme modelo anexo ao Edital.

i - LOCAL E F©RÊaA DB ®NT]REGA:

Os produtos desta licitação, deverão ser entregues e ser monitorados nos seguintes
pontos:

S®RÂg INSTALADAS AS cÂMaRAS DE SEGtJRANÇA NOS SEGtHNTBS ENDBREÇ©S
1 CÂMERA COM IDENTIFICAÇÃO DE C'MACTER[STI(-AS VEI(..'ULARE.S E 1 CÂMERA COM

QUALIDADE 4 MP NO ENDEREÇO -25.619533. -53.121547
- 1 CAMERA SPEED DOME NO ENDEREÇO -25.617327, -53.123406
- 1 CAMERA SPEED DOME NO ENDEREÇO -25.617458, -53.130562
- 1 CAMERA COM IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS VEICULARES E
QUALIDADE 4 MP NO ENDEREÇ'O -25.620249, -53.137402

1

- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO LAGO MUNICIPAL LOCALIZADAS NO ENDEREÇO _
25.618047, -53.129905 – ’

CÂMERA COM
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- 2 CÂMERAS COM
ENDERE(,'0
-25.615578, -53. 122282

- 2 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP E
ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR

QUALIDADE 4 MP NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADAS NO

1 CÂMERA SPEED DOME LOCALIZADAS NO

-23.614835. -53. 126997
- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO TREVO QUE DA ACESSO A FOZ DO CHOPIM,
LOCALIZADO NO ENDEREÇ*O -25.611643, -53.132426
- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NA ENTRADA DE FOZ DO CHOPIM LOCALIZADAS NO
ENDERE(,'0 -25.564338, -53.111822
- 1 CÂMERA COM IDENTIFiCAÇÃO DE CARACTERISTICAS VEICULARES E 1 CÂMERA COM
QUALIDADE 4 MP NO ENDEREÇO -25.534472, -53.097794.

8 - CRONOGRAMA / PRAZO DE BNTRBGA B VIGÊNCIA:

O prazo para instalação dos equipamentos e início da prestação dos serviços de
monitoramento eletrônico será de no máximo 15 (quinze) dias, a contar da data estabelecida na(s)

=«)rdem(ns) de Serviço emitidas pelo Departamento de Compra da Prefeitura.

O prazo para transferência dos equipamentos e reinicio da prestação de serviços de
monitoramento, em caso de mudança de endereço, será de, no máximo 05 (cinco) dias, a contar
da data de solicitação.

O monitoramento eletrônico das dependências dos estabelecimentos deverá ser de 24
(vinte e quatro) horas diárias, de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, através dos
sistemas instalados pela Contratada.

Vigência 24 meses,podendo ser prorrogado por igual período conforme art.57 11 - à
prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

9 – OBRiGAÇÕns:

DA C©NTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consurnidor (Lei n'’ 8.078, de 1990);

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quaüo) horas que
antecede a data da entrega, os rnotivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto2 com
a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qudiâcação e;dgjdas na licitação.
DO C©NTRATANT©:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para flns de aceitação
e recebimento definitivo;
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comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão / servidor especialmente designado ;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao foalecimento do
serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8 - BSPBCIFICAÇÃO DOS BBNS/SERVIÇOS:

Lote :1:

Valor
Unitário

Valor
TotalLOTE

1

Descrição

Prestação de serviço de monitoramento dos 10
pontos específicos neste termo.
Pronto atendimento e assistência técnica, ein
regime de comodato de parte dos equipamentos 1

necessários para o funcionamento deste serviço;
Serviço de monitoramento CFFV remoto e/ou
gravação em dispositivo específico, conforme
especificações e rotinas estabelecidas neste
Termo, observando-se a melhor técnica e as
norinas que regem os serviços atendendo
prontamente os eventos com equipe
especializada;
monitoramento juntamente com o regime de
comodado das camêras e equipamentos com
fornecimento de materiais e manutenção para
implantação (Configurações, realizações de testes
e ajustes em produção) de sistemas de vigilância
eletrônica, 24 horas com visualização e

armazenamento das imagens no próprio
software, em 10 (dez) locais específicos,
conforme descritos abaixo:

Qtde
0

9

0

0

GRAVADOR IP PARA 32 CANAIS /unid 1

CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E RESOLUÇÃO 4 MP /unid
16

CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E RESOLUÇÃO 8 MP /unid
03

CAMERA SPEED DOME EXTERNA IP COM INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, IR DE 100 M E RESOLUÇÃO 2 MP /unid 03
HD 4TB PARA GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS 24
HORAS /unid 03

NOBREAK BIVOLT C/BATERIA /unid 10
FONTE 12,8V 3 AMPER /unid 10

SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS /unid 10.

15.966,66

12 191.599,92
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Valor
tJaitário

Valor
Total

2
Descrição

Materiais diversos que serão adquiridos pela contratante e necessários para o
funcionamento dos serviços, conforme descritos no Anexo I.

CONECTOR RJ-45 MACHO
CABO BLINDADO CAT6 E
CABO BICOLOR CRISTAL 2X14(1,50MM)LL
300V
CAIXA 60X50X25 MONT META

DE FERRO PARA CAMERASs' 0

Unid.
Unid.
Unid,

Unid
Unid

50
300
500

10
10

2913
a8
05

l06,80
0

1.170,33m6
6

1.795,00
3

7.166,60

16.106,60ESTRUTURA FIXA/POSTE mm
Valor
tJaitârio

Valor
Total

'33
Descrição

Mão de obra para instalação dos equipamentos, conforme descritos no Anexo 11.

&bÊ3BmAEÊm
SERVIÇOS-MAO DE OBRA PONTO DE

ELETRÔNICASEGURAN
CONFIGURAÇÃO DO0 E

GRAVADOR
PONTO IMPLANTAÇÃO LINK INTERNET EM
CAMADA DOIS PARA

Serv.
Unid.

Unid

Unid.

mo
m3
633,33

403,33

9.000,00

8.586,56

633,33

4e033,30

Valor total !nãxi3xr© ©sÊãlzzad© R$:253.395,1 :1

18 -- ri§©Âb12@'a z À©©ÊãPX&i@M©WV© ©© ©©wv&&v©:

A físc&lízação e o aeompanhamento da execução do eontrato, será efetuado pelo
Servidor do Departamento de Urbanismo, MATHEUS FREDERICO DA SILVA cujo CPF n'’
C)75.350.989-08 e Telefone(46)999848348 a fim de verIficar a conformidade dele com as
especificações técnicas dispostas no mesmo.

!\, fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

11 -, DAD©S DA S©LICiTAÇÃO:

-, Data de envio do temno 10/01/2023

.-' :Departamento Municipal de Urbanisnro

• Telefone para Contato: (46) 999848348
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– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que dertn base à solicitação.

11 - AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 10/01/2023

Matheus Frederico da Silva
Diretor do Departamento de Urbanismo
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ANEXO
Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referida
ingressos.

ANEXO 1 - Orçamentos

ANEXO 1 - ORÇAMENTOS

Item 1

01

item 2
CONECTOR RJ-45 MACHO

CABO BLINDADO CAT6 E

1

1 300v
CAIXA 60X50X25 MONT META Unid.

SUPORTE DE FERRO PARA CAMERAS

01

02

03

04

05

Item 3

01

02

03

04

T{yFAL

Valor
.e . Unitário Valor Totala

15.966,66
Unid+Descril .0

iivM) INTELBRt
CAMERA IP VIP 3430 B /unid 16
CAMERA INTELBRAS VIP 3830 B 41(*/unid 03
CAMERA INTELBRAS SPEED DOME VIP 3225
IR IA:* /unid 03
HD 4TB WESTERN DIGITAL WD PURPLE/unid

NOBREAK iNTELBRAS ATrrv 600 VA BrVOLT
C/BATERIA/unid 10
FONTE PARA DVR AUT AC/DC 12,8y 3a-EF
1203 /unid 10
SWITCH INTELBRAS 8 SF800Q+/unid IO UNID 1

03

15.966,66

2,13

8,88

3,59

3

716,66

1

50

300

500

10

10

1

Unid.

Unid.
106,50

2.640,00

1.795,00

11.703,33

7.166,66

=

Unid.

1.610,66
16.106,66

ESTRUTURA FIXA/ POSTE

39.518,15

MÃO DE OBRA INFRA ESTRUTURA

O DÊ
SEGURANÇA ELETRÔNICA
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO
GRAVADOR

PONTO IMPLANTAÇÃO LINK INTERNET EM
CAMADA DOIS PARA

900,00

268,33

633,33

403,33

10

32

01

10

Serv.

Unid.

Unid.

Unid.

9.000,00

8.586,56

633,33

4.033,33



[Digite aqui]
080010

Item 1
EMPRBS.2 EMPRBS.3

BMPRBS 1 JOSB CVBL
!tde MASTE}R WILLIAM

SOMA MEDIA

Descrição
INVD INTELBRAS
/unid 1
CAMERA IP VIP
3430 B /unid 16
CAMERA
INTELBRAS VIP
3830 B 41<*/unid
03
CAMERA
INTELBRAS
SPEED DOME VIP ,

3225 IR IA*/unid 103 E

HD 4TB WESTERN 1

DIGITAL . \;Df
PURPLE/unid 03
NOBREAK
INTELBRAS ATrrv
600 VA BIVOLT
C/BATERIA/unid
10
FONTE PARA DVIR j

AUT AC/DC 12,8V 1
3'’-EF 1203 /unid J

10
SWITCH
INTELBRAS 8

Unid.

1

SF8000+/urrid 10 UNID 13+500qOO 17,980qOO 16.420,00 47.900,oo l 15.966.66

ltem2

01

02

CONECTOR RJ-45 Unid.
MACHO

50

300

500

2,00

9,80

3,20

6,40

26,65

10,79

2,13

8,88

3,59

CABO BLINDADO Unid.
CAT6 E

1,90

g,90

2,50

7,95
CABO BICOLOR
CRISTAL
2X14(1,50MM)LL
300V
CAIXA 60X50X25
MONT META

Unid.

03

04
Unid. 10

10

2,99 4,60

1.081,00 1.180,00

1.250,00

620,00

3.511,00 1.170,33

SUPORTE DE 1 Unid.
FERRO PARA J
CAMERAStm
FIXA/POSTE

2.150,00 1716,66

05
10

750,00 780,00
4.832,00 1.610,66

1.450,00 1.750,0

Item 3

01
INFRA
ESTRUTURA
O
DE OBRA PONTO
DE SEGURANÇ'A
EL8TRÔNICA
INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO
DO GRAVADOR
MBa
IMPLANTAÇÃO
LINK INTERNET
EM CAMADA DOIS
PARA

1

MÁQ nn nRn A gerIr ini

750,00
32Unid.

950,00
250,00 805,00 268,33

Unid. 01
225,00 330,00

450,00 1.900,00 633,33

03
Unid. 10

6SO,OQ 800,00
480,00

350,00 380,00



[Digite aqui] 8831811

LOTE
1

Descrição
Prestação de serviço de
monitoramento dos IO pontos
específicos neste termo.
Pronto atendimento e

assistência técnica, em regime
de comodato de parte dos 1
equipamentos necessários
para o funcionamento deste
servIÇO ;

Serviço de monitoramento
CFTV remoto e/ou gravação
em dispositivo específico, '

conforme especificações e
rotinas estabelecidas neste
Termo, observando-se a 1

melhor técnica e as normas 1

Qtde Valor Unitário
Valor
Total '

0

1

0

0

que regem os servIÇOS l

atendendo prontamente os ,

eventos com equipe
especializada;
monitoramento juntamente
com o regime de comodado das
camêras e equipamentos coIn
fornecimento de materiais e

manutenção para implantação b

(Configurações, realizações de :

testes e ajustes em produção)
de sistemas de vigilância
eletrônica, 24 horas com
visualização e armazenamento
das imagens no próprio
software, em 10 (dez) locais
específicos, conforme :

descrito; abaixo: ’ 1

0

15.966,66

1 GRAVADOR IP PARA 32 CANAIS /unid 1

CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E

RESOLUÇÃO 4 MP /unid 16
l CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E

! RESOLUÇÃO 8 MP /unid 03
CAMERA SPEED DOME EXTERNA IP COM
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, IR DE 100 M E
RESOLUÇÃO 2 MP /unid 03
HD 4TB PARA GRAVAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS 24
HORAS /unid 03
NOBREAK BIVOLT C/BATERIA /unid 10

1 FONTE 12,8V 3 AMPER /unid 10
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS /unid
10

12 191.599,98



[Digite aqui] $; 88012

2
Descrição Unid e 1 Qtde

Valor Valor
Unitário Total

Materiais diversos que serão adquiridos pela contratante e necessários para
o funcionamento dos serviços, conforme descritos no Anexo I.

CONECTOR RJ-45 MACHO Unid.Anexo 1

CABO BLINDADO CAT6 E Unid
CABO CRISTAL UnidBICOLOR

03 LL 300V2X14{1,50M:
mA 60x50x25 MONT MHrA04 Unid.
SUPORTE DE FERRO PARA Unid
CAMERAS05
ESTRUTURA FIXA/ POSTE Unid06

2,13
n8
m5

1.170,33
mó

106,50
0

1.795,00
3

7.166,60

16.106,601.610,66

ValorValor
QtdeDescrição Unitário 1 TotalUnidLOTE

3 =al Mms (Instalação da central:3m
e câmeras), conforme descritos no Anexo 11

Anexo II 31–-=TA7Üiíín)Tmvitmn
1 SERVIÇOS-MA(-) DE OBRA PONTO DE Unid. 32

900.00 0
268,33

SEGURANCA ELETRONICA
0INSTALAI

GRAVADOR

PONTO IMPLANTAÇÃO LINK INTERNET
EM CAMADA DOIS PARA

Unid

Unid

633,33

403,33

8.586,56

633,33

4.033,30

Cruzeiro do Iguaçu, 1 1/01/2023

J&w"
3

Matheus Frederico da Silva
Diretor do Departamento de Urbanismo



PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO - CRUZEIRO DO IGUAÇU 000013
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PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO - CRUZEIRO DO IGUAÇU 8880 1 4

SAÍDA DOIS VIZINHOS - 2 câmeras fixas 1 delas com inteligencia artificial para identificação de placas
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PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO - CRUZEIRO DO IGUAÇU 689815

ENTRADA FOZ DO CHOPiM - 3 câmeras fixas 1 delas com inteligencia artificial para identificação de placas
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PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO – CRUZEIRO DO IGUAÇU 886Qí6
BALSA - 2 câmeras fixas 1 delas com inteligencia artificial para identificação de placas
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PR©j€ÍOCÂME mS DE MONITORÂMgNTO - CRUZEIRO !)O IGU®J

SAÍDA BOA ESPERANÇA DO IGUAÇrU _ 2 câmeras fixas 1 delas com irüelkencia artificial para identificação de placa
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PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO - CRUZEIRO DO IGUAÇU 880018
CÂMERAS LAGO MUNICIPAL - 3 câmeras fixas
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PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO - CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVENIDA PRINCIPAL - 1 câmera speed dome

088019
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PROJrro cÂMERAS DE MONiTORAMENTO - CRUZEiRO DO iGUAÇU 880820
AVENIDA PRINCIPAL - 1 câmera speed dome

4(g=@ã
\• pq; 1;M&;?+Ç3@$ÉK@3 71

@

ii
& j

@!KM&i@
lo;

M
ÇMle

Pj

PÓ1



PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO - CRUZEIRO DO IGUAÇU 088921
ESTADIO E PARQUE – 1 câmera speed dome + 2 câmeras fixas
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PROJETO CÂMERAS DE MONITORAMENTO – CRUZEIRO DO IGUAÇU

ENTRADA SANTUÁRIO – 3 câmeras fixas

880022
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A IL 1 698823
EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS

- 1 GRAVADOR IP PARA 32 CANAIS E SUPORTE PARA 4 HDS DE ATÉ IOTB CADA, COM

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM BARCADA, COM CAPACIDADE DE LEITURA DE PLACAS, QUE

ACEITE CÂMERAS COM TÉCNOLOGIA LPR, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265 E H.265+,

QUE POSSUA RECONHECIMENTO DE FACE EM TEMPO REAL. INTELIGÊNCIA DE VÍDEO COM

CAPACIDADE EM 12 CANAIS UTILIZANDO CÂMERAS COMUNS OU EM 32 CANAIS UTILIZANDO

CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EMBARCADA, COM CLASSIFICAÇÃO DE OBJETOS

DETECÇÃO DE PESSOAS E/OU VEÍCULOS NAS LINHAS VIRTUAIS E CERCAS VIRTUAIS E BUSCA

POR TIPO DE CLASSIFICAÇÃO, PESSOAS OU VEÍCULOS. CAPACIDADE DE REALIZAR ANÁLISE

FORENSE EMBARCADA, ANÁLISE EM 4 CANAIS UTILIZANDO CÂMERAS COMUNS OU 8 CANAIS

UTILIZANDO CÂMERAS COM ANÁLISE FORENSE EM BARCADA, COM CLASSIFICAÇÃO DE

OBJETOS DETECÇÃO DE PESSOAS, VEÍCULOS MOTORIZADOS COM O NÚMERO DA PLACA, TIPO,

COR, TIPO DE VEÍCULO, CATEGORIA E MARCA.

- 16 CÂMERAS COM TÉCNOLOGIA IP, ALCANCE DE IR DE AO MENOS 30 METROS, COM

RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4MP, STREAM PRINCIPAL EM 4M (1 A 20 FPS), 3M/I080P/ E l.3M/
720P (1 A 30 FPS), COM PADRÃO DE COMPRESSÃO H.265+ E INDICE DE PROTEÇÃO IP67,

DISTÂNCIA FOCAL 3.6MM, DETECÇÃO DE MOVIMENTO EM 4 ÁREAS, REGIÃO DE INTERESSE EM

4 ÁREAS E MÁSCARA DE VÍDEO EM 4 ÁREAS, ALIMENTAÇÃO 12 VDC OU POE (802.3AF) QUE
POSSUAM TÉCNOLOGIA EMBARCADA DE ANÁLISE DE VÍDEO

- 3 cÂMERAS TÉCNOLOGiA ip, ALCANCE DE iR DE AO MENOS 30 MrrROS, COM RESOLUÇÃO

MINIMA DE 8MP PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS QUANDO TRABALHANDO EM CONJUNTO

COM O GRAVADOR, QUE POSSUA ENTRADA PARA CARTÃO MICRO SD, ANALÍTICO DE VÍDEO,

LENTE 3.6 MM, QUE POSSUA AS SEGUINTES ANÁLISES DE VÍDEO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO,

REGIÃO DE INTERESSE, MÁSCARA DE VÍDEO E ANÁLISE DE VÍDEO POR LINHA E CERCA VIRTUAL

E TECNOLOGIA STARLIG HT.

- 3 CÂMERAS COM TÉCNOLOGI A IP, COM FUNÇÃO PTZ, ZOOM ÓPTICO DE 25X, TECNOLOGIA

STARUGHT, RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 2 MEGAPIXELS (I080P), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66,

ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEEE 802.3AT), FOCO DINÂMICO AUTOMÁTICO, AUTOTRACKING,

ALCANCE DE IR DE IOOM, COM AS SEGUINTES INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS EMBARCADAS,

DETECÇÃO DE FACE, INTELIGÊNCIA PERIMETRAL, ABANDONO/RETIRADA DE OBJETOS, MAPA

DE CALOR, AUTOTRACKING (RASTREIO AUTOMÁTICO) E DETECÇÃO DE MOVIMENTO

INTELIGENTE (SMD) QUE IDENTIFIQUE E REGISTRE PESSOAS E VEÍCULOS.

- 3 DISCOS RÍGIDOS para uso exclusivo em CFTV até 64 câmeras, PARA Operação 24 horas por
dia 7 dias por semana, QUE POSSUA Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco

controlada, Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído,

Compatível com as principais marcas de CFTV, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 4 TB, Interface
SATA de 6 Gb/s, Classe de desempenho (RPM) 5400 RPM.

- 10 Nobreak interativo monovoIt 120 V ou 220 V 600 VA / 300 W, 4 tomadas de saída, 1

bateria de 12 V 7 Ah, 9 níveis de proteção, ReIigamento automático COM Proteção contra

sub/sobretensão, Proteção contra descarga da bateria E Proteção contra sobrecarga na saída.



080024

- 10 Fonte AC/DC 12 V 3 COM Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de

interferências, Saída 12,8 Vdc para compensar perda de tensão do cabeamento, Proteção total
contra surto, sobrecarga e sobrecorrente.

- 10 SWITHS 8 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, com Taxa
de encaminhamento de pacotes de pelo menos 11,9 Mlpps, Potência de consumo (sem link)
2,3 W, Potência máxima de consumo 5,5 W.



l 899025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MENSAL JUNTO COM A LOCAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS

- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS INSTALADO E EM OPERAÇÃO 24 HORAS

- ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 24 HORAS POR

MONITORAMENTO EM TEIVIPO REAL NA CENTRAL DE IVIONITORAIVIENTO DA E[VIPRESA

CONTRATADA

- FORNECIMENTO DE 11VIAGENS AO CONSEG, AS AUTORIDADES POLICIAIS E JUDICIARIAS

SEMPRE QUE SOLICITADOS

- ARQUIVO DE RELATORIO DE VEICULOS QUE ENTRAM E SAEM DO MUNICIPIO POR AO MENOS

10 DIAS E FORNECIMENTO DOS MESMOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO SOLICITADO PELO PODER

PÚBLICO, CONSEG OU AUTORIDADES POLICIAIS OU JUDICIARIAS

- ATENDIMENTO PRESENCIAL COM AGENTE TÁTICO DE MONITORAMENTO EM CASO DE PERCA

DE IMAGEM EM NO MÁXIMO 20 MINUTOS APÓS O OCORRIDO.

- ACOMPANHAMENTO DAS CÂMERAS DO LAGO MUNICIPAL, COM ATENDIMENTO TÁTICO

SEMPRE QUE CONSTATADO ATOS DE VANDALiSiViOS NO PERiMrrRO

- LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DOS
MESMOS 24 HORAS POR DIA.



888826

MATERIAIS QUE NECESSITAM SER ADQUIRIDOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE

SEGURANÇA

- 50 UNIDADES DE CONECTORES RJ 45 PARA CONEXÃO SÓUDA CAT6

- 300 [VIETROS DE CABO DE REDE BLINDADO CAT6E

- 500 METROS DE CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- 10 CAIXAS IVIETALICAS 60X50X25 DE SOBREPOR

- 10 SUPORTE DE FERRO PARA CÂMERAS FIXAS

- 10 POSTES PARA FIXAÇÃO MÍNIMO 6 METROS DE ALTURA

SERVIÇOS

- MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA.

- MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS.

- CONFUGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA LOCADO.
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888027
CRITÉRIOS EXIGIDOS AS EMPRESAS CANDIDATAS

- COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM SISTEMAS DE CIFV IP

- COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NR35 DOS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA
DE CFrv

- COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NRIO DOS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA
DE CFIV

- REGISTRO NO CREA

- AO MENOS UMA COMPROVAÇÃO DE PROJETO PÚBLICO REGISTRADO NO CREA

- DECLARAÇÃO DE AO MENOS UM ÓRGÃO PUBLICO QUAL A EMPRESA JÁ PRESTA SERVIÇOS DE
CFTV IP

- 3 ATESTADOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA

- POR SE TRATAR DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA A EMPRESA
CANDIDATA PRECISA TER SEDE PRÓPRIA A NO MÁXIMO 25 KILOMETROS DE DISTÂNCIA DA

SEDE DO MUNICÍPIO
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GLB€MTIE: WiiWWã©BPã© DE ©RUZ©B®© DG B©W3©üÇW

UNIDADE.0DESCRIi
PRODUTOS/SERVIÇOS

Switch 8 portas fast ethernet SF 800 unidade

QTiDADE

10

VALOR
UNIDADE

R§ O,0001

VALOR
TOTAL

R$ O.00

Nobreak 600va bivolt c/ bateria

Câmera vip 3830 b 4k intelbras

INVD 9132-PE FT intelbras

Hd 'ltb wd purple

unidade

unidade

unidade

unidade

10

3

1

'3

RS O,0001

RS O,0001

R$ o,000r

R$ O,0001

R$ O,00

, R$O,00

R$ O,00

R$ O,00

Câmera vIp 3430 B IP

Câmera speed dome 3225 VR iR IA
intelbras

Fonte EF 1203 12,8-v para DVR

unidade

unidade

unidade

R$ O,0001

R$ O,0001

R$ O,0001

RS O,00

R$ O,00

R$ O,00

Proposta mensal para comodato e monitoramento 24 horas: R§ 17

novecentos e oitenta reais)
p L e € ;1h1•

JOSÉ WILLYANN CHAGAS

SANTA iZABEL DO OESTEl9 07 DE, JANEIRO DE 2023,
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©LBEM7E: WiWN8©BPg© Dg ©R©ZEgR© DO g©WAÇW

DESCRiÇÃO
PRODUTOS/SERVI(,'OS

Conector rj45

Cabo de rede cat 6

VALORUNEDADE i QTIDADE VALOR
UNIDADE TOTAL

RS 125,00Unidade 50 2,50

R$ 2.385.00300 7.95Unidade

Caixa met 60X50X25

Suporte para câmera

Unidade

Unidade

10

10

1180,OO R§ 11.800,00

780,00 RS 7.800,00 1

Poste

Cabo de energia (1,50MM)

Unidade

Unidade

1 .750,00

4,60

R$ 17.500,00

R$ 2.300,00

R$ 4} .916,00

Y P:

:a.#433

-SÁVEL

SQ }}

oq 4

JOS: .YANN CHAGAS

SANTA iZABEL DO OESTE, 07 DE JA\FEIRO DE 2023,
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DESCRIÇÃO
PRODUTOS/SERVI(,'OS

Mão de obra infra

UNIDADE ' QTDADE 1 VALOR
UNIDADE

unidade RS 950,OO R$ 9.500,0010

Serviço mão de obra segurança ele-üônica unidade

instalação de configuração de gravador unidade

Ponto implantação de link internet em unidade 1

camada dois

32

01

10

RS 330,00 R$ 10.500,00 1

R$ 800,OO R$ 800,00

R$ 380,OO R$ 3,800,00

R$ 24.660,08

%

G)w IL

,LYANN CHAGAS

SANTA IZABEL DO OESTE, 07 DE JANEIRO DE 2023 .
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REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASil 8 8,8 9 3 1.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

mB 11:!RE:11

33.597.354/0001 -14 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/05/201 9

NOME

JOSE WILLYANN CHAGAS

DO 0
MASTER MONITORAMENTO 24 HORAS

El;bo Imo iüTémp aCP-AL

80.20-o-al - Atividades de monitoramento de sistem de segurança eletrônico

MA-TI E> :1160 E DESCRI

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.53-9.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59n8n99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente'
80.11 -1-al - Atividades de vigilância e segurança privada
81.I1-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínIos prediais

DAE DESCR[

213-5 - Empresário (Individual)

R BUTIAZEIRO

SAO JOSE OPERARIO SANTA IZABEL DO OESTE

mI

MASTERUNDADESIO@GMAIL.COM

R {EFR)
He+H

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL

12/05/2019

E

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n') 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/01/2023 às 09:45:59 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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' MASTER MONITORAMENTO E ALARMES FRANCISCO BELT==nHii•n•Hi•Hii•n===H=n=nPBrnnnBH=8u
Data:14/12/2022 Hora:1-:52

=n•Hi•Hi•HHi•a•in•Bin==nnu Pag: l
mc

©RÇAMEb170: 000326

Nome: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU

Endoroço: AV 13 DE MAIO
BaIrro: SEDE

CEP: 85598BOOO CRUZEIRO DO IGUACU / PR

CódIgo D06crlção
OOOQ0210 NVD iNTELBRAS 0132 PE Fr
00000220 CAMERA INTELBRAS VIP 3430 B
00000221 CAMERA INTELBRAS VIP 3830B 4K
00000222 CAMERA INTELBRAS SPEED DOME VIP 3225 IR IA
00000178 HD 4TB WD PURPLE
oooo0187 NOBREAK Arriv eoovA.120v
00000223 FONTE PARA DVR AUT AC/DC 12.8V 3A C/BATERIA
00000008 (L)SWITCH INTELBRAS 8PORTAS . SF 800Q+

DATA ORÇAMENTO: 14Ügb9d 3 5
CNPJ: 95.589.230/000144

Número: 906
Fone:

UN
Vendedor: 2 n ALVARO CEZAR PIOTROVIS

Quantidade Unit Líquido Valor Total
UN
UN

1.00 0,00 0,00

UN
UN

16.00

3.00
3.00

0,00
0.00

0.00
0,00

UN
0,00 0,00

UN
3.00 0.00 0.00

UN
10,oo 0,00 0,00

UN
10.oo
l o,oo

0.00 0,00
0,00

Valor Bruto:
0.00

0.00
Desconto: 0.00

Total Líquido

Obs: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUI =AMENTO LOGADO MENSAL: R$14.290.00

CNPJ: 30.214.533/0001-37
MASTER FB 24 HORAS

NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA
Arc:

Validade proposta: 13/Dl/2023

Imposto:

Prazo entrega:

npo de Frete:

Ellon SIstemas - Ellonplus Operador: 1 Versão: v22rCJ7_1

Digitalizado com CamScanner



B
MASTER MONITORAMENTO E ALARMES FRANCISCO BELT Data:14/12/2022 Hora:11:53 Pag: 1

DC.001

ORÇAMENTO: 000323
Nome: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

DATA ORÇAMENTO:
CNPJ: 95.589.230/000144

14/18138 9 3 6

Endereço: AV 13 DE MAtO Número: 906

CEP: 8559$000 CRUZEIRO DO IGUACU / PR

(M:liàói)êscrição
ooooo088 CONECTOR CONEX looo RJ45 CATe - 50 UN PC

00000217 CABO REDE BLINDADO CAT6E UN

00000161 CABO PARALELO BICOLOR 2X14 (4,60) AWG PT..VM IOOMTS STAF UN
00000224-CAIXA BLINDADA 60X50 MONT META UN

OOOO0129 SUPORTE DE FERRO 25X25 UN
00000218 ESTRUTURA FIXA UN

Bairro: SEDE

Vendedoc 2 . ALVARO CEZAR ploTRovts
Fone:

UN Quantidade Unit Líquido ValofTo{ál
95.00

8.90
2,99

l.181 .00

789.00
1.690.00

95,00
2.670.00
1.495.00

11.810,00

7.890.00
16.900.00

40.860,00

300,00
500.00

40.00

10.oo
10,oo

1 ,00

Valor Bruto:
Desconto: 0,00

Total Líquido: 40.860,00

Obs: paula fm R$40.860,00

CNPJ: 30.214.533/0001.37

h4ASTER FB 24 HORAS

NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA
NC,

Validade proposta: 13/Dl/2023

Imposh npo de Frete:

Ellon Sistemas - EllonPlus Operador: 1 Versão: v22r07 1

Digitalizado com CamScanner



:311, MASTER MONITORAMENTO E ALARMES FRANCISCO BELT-w Data:14/12/2022 Hora:11:53 Pag: 1
OC401

14/12/2üB 8 0 3 7ORÇAMENTO: 000324

Nome: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU
DATA ORÇAMENTO:

Endereço: AV 13 DE MAIO Número: 906
CNPJ: 95.589.230/000144

Bairro: SEDE
CEP: 85598-000

Fone:

Código Descrição

CRUZEIRO DO IGUACU 1 PR Vendedor: 2 . ALVARO CEZAR PIOTROVIS

-UK --õúàiiiãàlíd- - ü-riit-Líqüiaõ–-9àm faT

1 .00 7.650,00 7.650.00

1.00 7.200.00 7.200.00

1.00 650,00 650.00
1.00 3.500.00 3.500.00

Valor Bruto: 19.000,00

+=HB•n=U=

OOOOo015 SERViÇO/MAO DE OBRA coMPLrrA UN

oooo02r4 SERViÇOS - MÃO DE OBRA PONTO DE SEGURANÇA ELETRONIC' UN
OOOO0215 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRAVADOR UN

oooo02r6 PONTO INSTÂLAÇÃO LINK REDE INTERNET UN

Desconto: 0.00

Total Líquido: 19.000.00

Obs: parwla fixa R$19.000,00

CNPJ: 30.214.53:JOOO1-37

MA.STER FB 24 HORAS

NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA

Validade proposta: 13/01/2023

Imposto:

A/C:

npo de Frete:

EIIon Sistemas . EllonPlus Operador: 1 Versão: v22r07_1

Digitalizado com CamScanner



800038
o DEIXAR EM ABERTO A NECESSIDADE DE AUMENTO DE PONTOS E QUANTIDADE DE

CÂMERAS PARA CONTRATAÇÃO ADICIONAL.



FRANQUEADORA MASTER 24 HORAS LTDA Data:14/12/2022 Hora:11:09 _Pag: 1

bM
ORÇAÍVIENTO: oo0010 DATA ORÇAMENTO: 14/12/2022

CNPJ: 95.589.230/000144Nome: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR

Endereço: AVENIDA 13 DE MAIO Número: 906

Bairro: CENTRO Fone:
Vendedor: 1 - ANGEL DALLA LASTACEP: 85598-000 CRUZEIRO DO IGUACU / PR

F. Pagto: A PRAZO S/ENTRADA

Código Descrição UN Quantidade Unit Líquido Valor Total

ooo01756 iNVD iNTELBRAS 9132 - PE Fr
00000744 CAMERA IP VIP 3430 B
00001698 CAMERA INTELBRAS VIP 3830B 4K*
00001699 CAMERA INTELBRAS SPEED DOME VIP 3225 IR IA*
00000826 HD 4TB WESTERN DIGITAL WD PURPLE
ooo01140 NOBREAK iNTELBRAS ATriv 600VA BiVOLT c/ BATERiA
00000768 FONTE PARA DVR AUT AC/DC 12,8V 3A - EF 1203
00000558 SWITCH INTELBRAS 8PORTAS - SF 800Q+

UN
UN
UN
UN
UN
PC
PC
UN

1 ,oo

16,00
3,00
3,00
3,00

10.oo
10,oo
10,oo

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Valor Bruto:

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Desconto:

"IS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO LOC;ADO
13.500,OO R$

MENSAL: Total Líquido:

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO

E2.551.672/6881-gW

FRANQUEADORA
MASTER 24 HORAS LTDA'

ÉIãH:ET"TJH'âIEIy ;b

Ellon Sistemas - Ellonplus Operador: 1 Versão: v22r08 1



FRANQUEADORA MASTER 24 HORAS LTDA

- - - - - - - - ' - - - - - -D-aja 1l? IVP?g gg#8:@õ%:gà:-

ORÇAMENTO: 000011

Nome: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR

Endereço: AVENIDA 13 DE MAIO
Bairro: CENTRO

DATA ORÇAMENTO: 14/12/2022

CNPJ: 95.589.230/000144
Número: 906

Fone:
CEP: 85598-000 CRUZEIRO DO IGUACU / PR Vendedor: 1 - ANGEL DALLA LASTA

F. Pagto: A PRAZO S/ENTRADA

Código Descrição UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

Quantidade Unit Líquido Valor Total

00000085 CONECTOR RJ45 MACHO
00000912 CABO BLINDADO CAT6 E

00001627 CABO BICOLOR CRISTAL 2X14 (1,50MM) LL 300V
00001561 CAIXA 60X50X25 MONT META
00000986 SUPORTE DE FERRO PARA CAMERAS
00000986 ESTRUTURA FIXA / POSTE

50,00
300,00
500,00

10,oo
10,oo
10,oo

1 ,90

8,90
2,99

1.081 ,00

750,00
1.450,00

Valor Bru o:

95,00
2.670,00
1.495,00

10.810,00
7.500,00

14.500,00

37.070,00

0,00Desconto:

Total Líquido: 37.070,00

NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA
A/C:

Validade proposta: 13/01/2023

Imposto:

Prazo entrega:

npo de Frete:

Parcelas

1- 16/01/2023 R$ 37.070,00

1 - AN LASTAB. MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO

K2.551.672/068q„W
FRANQUEADORA

r/l AC : 1: R 24 HORAS LTDA.

RUA CAPANEMA N' 1132 CENTRO SUL 3

ã CEP 85660.000 DOIS VIZINHOS PR }
BnHayH

Ellon Sistemas - EllonPlus Operador: 1 Versão: v22r08 1



FRANQUEADORA MASTER 24 HORAS LTDA

- -- ------ ------””«’:*hWF§Wt=gl:-
ORÇAMENTO: 000012

Nome: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR

Endereço: AVENIDA 13 DE MAIO
Bairro: CENTRO

CEP: 85598-000 CRUZEIRO DO IGUACU / PR

DATA ORÇAMENTO: 14/12/2022

CNPJ: 95.589.230/000144
Número: 906

Fone:

Vendedor: 1 - ANGEL DALLA LASTA

F. Pagto: A PRAZO S/ENTRADA

Código Descrição UN

00001493 MÃO DE OBRA INFRA ESTRUTURA UN

OOO01491 SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PONTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA UN
00001491 INSTALAÇÃO E CONFiGURAÇÃO DO GRAVADOR UN

00001491 PONTO - IMPLANTAÇÃO LINK INTERNET EM CAMADA DOIS PARA ( UN

Qua©tidade Unit Líquido Valor Total

10,oo

32,00
1 ,oo

10,oo

750,00
225,00
650,00
350,00

Valor Bruto:

7.500,00
7.200,00

650,00
3.500,00

18.850,00

0,00Desconto:

Total Líquido: 18.850,00

NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA
A/C:

Validade proposta: 13/01/2023

Imposto:

Prazo entrega:

Tipo de Frete:

Parcelas
1- 16/01/2023 R$ 18,850,00

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO

E2.551.672/0001„81
FRANQUEADORA

M;\S TER 24 HORAS LTDA'

i#2,Ei:HAY,1,ll'$SiEO sb

Ellon Sistemas - EllonPlus Operador: 1 Versão: v22r08 1



09/01/2023 09:45 about:blank

842
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE
32.551.672/0001181
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA
24/01/2019

1

.RINOME

FRANQUEADORA MASTER 24 HORAS LTDA

DO

MIASTER 24 HORAS
MI E FANTASIA)

CÓDIGO E I

77.40.3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
1

TWO D&gS§TIVIDAOEMS S

43.21•'5•'00 - Instalação e manutenção elétrica
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.59-8.99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormen€e
52.23-1.00 - Estacionamento de veículos
80.20.0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11'•7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.30.0•.01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8299-7.99 . Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especifcadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.12-6'00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

oi

DIGO E DE DA NATUREZA ÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ENTO

APT 01

CENTRO SUL
MUNlcTpló
DOiS VIZINHOS

ENDEREÇO ELETRM
MASTER24HDVZ@GMAIL.COM

TELEFONE

(46) 3536-1778/ (46) 9940..2915

EifrE FEDERATIvo RESPOI

# DATnC;;;mTJRmT[51577:R
24/01/2019

®oam3mt

ApFovado pela Instrução Normativa RFB nD 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
•

Emitido no dia 09/01/2023 às 09:45:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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888843

PRQPO§TÂ GOglEI8(agAL

CVEL SERVIÇOS DE CONTROLE ACESSO LTDA
RUA OLiVA, 1530
CASCAVEL - PR
FONE: (45)3035..6879 CNPJ:31B'134 n515/€}Ot}{•'54 {Representação - Fcc Bei&ão/Pr.)

Client; Municipio & Cruzeiro do iguaçu

Cidade: Cruzeiro do Iguaçu

Descrição Nia€eria!

iNV[3 INRLBfiAS 9132 - PE FT

Quanlidade

1

16

3

3

3

10

10

10

VALOR y BIff

0.00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

CÂMERA IP VIP 3430 8

CAMERA iNTELBRAS VIP 38308

CAMERA INTELBRAS SPEED DOME VIP 3225

HD 4TB WESTERN DIGITAL

NOBREAK iNTELBRAS ATTtV 600VA

FONTE AUT AC/DC !2,8V 3B

SWITCH INTELBRAS 8PORTAS

TOTAL PRODUTOS

Proposta para serviços em comodato mensal RS :16.420,00 {Dezesseis mH quatrocentos e vinte reais).

0,80

JOCIMÃRCANDIDOIHsig#87)7)d# pwDA StLVAD310677t909

SiLVA:031 06773909 %faT20221216 1125#8

Consuliar (a}: Joce (46}98803.4280

Validade: 90 dias

CyEL SERVIÇOS DE CONTROLE ACESSO LTDA
CtgPJ:3§.,43{,.515/GgQ§-54

Francisco Beltrão, 16 de dezembro de 2022.



888044

PRQP©©TÂ eQ&38RCi2kl

CVgl SERViÇOS DE CONTROLE ACESSO LTDA
RUA aLiy.4, fs30
CASCAVEL - PR

FONE: f45)3035-6079 CIYPJ:34134.545/000$-54 (Refvesen{ação - Fao 891@ão/Pr)

CRente: $áunidpio de <)ruzein dg iguaçu

Cidade: Cruzeiro do iguaçu

Descrição Niateda!

coNEcroR Rf45

Quantidade

50

300

10

500

30

10

VALOR UNiT

2,00

9,80

1250,00

3,20

620.00

1632,00

VALOR TOTAL

100.80

2940.00

15QCO,00

1600,00

6200,00

16320,00

CABO DE REDE CATEGORIA 6

CAIXA 6QXSOX25 METAUCA

CABO BICOLOR CRISTAL {1,50MM}

SUPORTE PARA CAMERAS

POSTE

VC>TAL PRODUTOS 42.166,00

G©nsukar {a}: .3oce {46}98803.4280

Validade: 90 dias
iOCIMAR CÂNDIDO &dR,dad,b,m,diem 1,ar
n A HenAn CANDtoaDA
L/n n.vâq31Qô7PIM
SiLyA03106771909 b'b* 2021:7n14qet7w«r

eva $ERV{ÇC s DE coNTROLE ACESSO LTDA
CNPj:34.433,545/0801-54

Finncisco Beltrão. 16 de dezembro de 2022.



{}08845

PROPOSTA CQMEReiAL

CVEL SERViÇOS DE CONTROLE ACESSO LTDA
RUA OLIVA, 3530
CASCAVEL PR
FONE: {45)3035..6079 CNPJ:31 ,331.5:15/0001,54 {Representação - Fco Beltrão/Pr.}

@

É:1

CHer;te: Municipio d; Cruzeiro do i;:uaçu

Cidade: Cruzeiro do Iguaçu

@

Descrição !YiateHal

MÃO DE OBRA INFRA ESTRUTURA

MÃO DE OBRA PONTO

iNçrALAÇÃO E GRAVADOR

iMPLANTAÇÃo LiNK ihrrERNEr

Quantidade

10

32

1

10

VALOR UNIT

1000.oo

250,00

450,ao

480,00

VALOR TOTAL

10000,oo

8000,00

450,00

4800,00

TOTAL SERViÇOS 23.250,eo

JOCIMAR CANDiDO Í}:?tMMd#73’3;ig%A
DA gLVAÉ0310677 1999

SILVÀ:031 06771909 :9;DZZT2-16112324

Consultor @: Jon {46)98803.4280

Validade: 90 dias

evE[ SERViÇOS DE coNTROLE ACESSO LTDA
CNPJ:31.333.515/aaa i-54

Francisco Bel irão, 16 de dezembro de 2022.
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r -""""'"-"8''Q--O'8-46

@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NCIEigRâlblã

31.131.515/0001-54 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/08/201 8

NOME

CVEL SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO LTDA

0DO
++++++H

3a CA PRINCIPALGO E DE ECON

80.20.0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)

TA-ÍÀmMãÊT=cmiEÀ=a;aíêTE3
47,59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
(Dispensada '}
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veiculos
77.11-0.00 - Locação da automóveis sem condutor
77.39.0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especIficados anteriormente, sem
0 Íor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em íos e em domicílios
81.30.3-00 - Atividades paisagísticas
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada -}
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

m(êb'E CADA NA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 1
SALA 02

85.819-290 UNIVERSITARIO

BibÊ®oTFrmFã
VENDA isEGURANC/LCOM,BR (45) 3035-6079

ENTE FEOEI R)
lride9ch

O

07/08/2018

(’) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM na 51. de 11 de
junho de 2079, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/01/2023 às 09:47:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1



9Ü98&?
SERÃO INSTALADAS AS CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS SEGUINTES ENDEREÇOS

- i cÂMERA COM IDENTIFiCAÇÃO DE CARAcrERisTicAS VEICULARES E i cÂMERA COM

QUALIDADE 4 MP NO ENDEREÇO -25.619533, -53.121547

1 CÂMERA SPEED DOME NO ENDEREÇO -25.617327, -53.123406

1 CÂMERA SPEED DOME NO ENDEREÇO -25.617458, -53.130562

- 1 CÂMERA COM IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS VEICULARES E 1 CÂMERA COM

QUALIDADE 4 MP NO ENDEREÇO -25.620249, -53.137402

- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO LAGO MUNICIPAL LOCALIZADAS NO ENDEREÇO -
25.618047, -53.129905

2 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADAS NO ENDEREÇO
-25.615578, -53.122282

2 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP E 1 CÂMERA SPEED DOME LOCALIZADAS NO ENDEREÇO
-25.614835. -53.126997

- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO TREVO QUE DA ACESSO A FOZ DO CHOPIM,

LOCALIZADO NO ENDEREÇO -25.611643, -53.132426

- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NA ENTRADA DE FOZ DO CHOPIM LOCALIZADAS NO

ENDEREÇO -25.564338. -53.1 1 1822

- i cÂMERA COM iDENTiFiCAÇÃO DE CARAcrERisTicAS VEiCULARES E i cÂMERA COM

QUALIDADE 4 MP NO ENDEREÇO -25.534472, -53.097794



fj8Ô8á8

Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para contratação de serviço de
instalação, manutenção e monitoramento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos
nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão
de obra, bem como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros, e que
atendem as especificações, condições, quantidades e exigências constantes no
termo de referência. ,

Cruzeiro do Iguaçu, 03 de fevereiro de 2023.

Féa s

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação para 2023:

03 Secretaria Municipal de Administração;
001 Atividades Administrativas

04.122.0003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas;
3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2019 Manutenção do ensino fundamental
3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

001 Secretaria de Educação
12.361.0009.2027 Manutenção do ensino fundamental
3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

12 Secretaria Municipal de Assistência Social
001 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0016.2044 Manutenção da Assistência Social
3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

Em: 1'S / Og/2023
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7477&9 MATHEUS FREDERICO DA SILVA
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3001

Órgão

03 SECRErARiA DEAuwiNBTRA@O
Forma de pagamento
Descriçã>

30 DIASAFX3S nnlssÃo DA NOTA FISCAL
Entrega
Local

SERÃo iNSTALADAS AS cÂMERAS DESBGURANÇA Nos SBGulbrrB DqDHRH,x)s

Nan

GABiNEIE DO SBCRErARtO

nlx)

Depósito bancário

Prazo

15 nas

Descrição:

1 - ESP=crrrcÀÇÃo DO OB J=TO,
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação, manutenção e
monitoramento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos nas 24 (vInte e quatro) horas, incluindo
equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e atendimento em

caso de sinistros . Bem como aquisição de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu -
PR, necessários para o íuncionarnento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

1.2 - A prestação de serviços deverá ser realizada por empresa especializada, com todos os
equipamenEos necessários para captação, transmIssão, recepção, gravação, monitoramento e
processamento das imagens de video com sistema inf orrnatizado de gerenciamento, arrnazenanento e

consulta das mesmas e também dos dados identificados pelo reconhecimento automático de caracteres ,
geradas por meio de câmeras de vIdeo em plataforma integrada , módulos de reporte e demais
disposItivos para instalações .

1.3 O regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras , instalação do sistema de
gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos com reposição de todo e qualquer corüponente
que venha a apresentar defeitos de qualquer natureza , conforme condições , quantidades e exigências
estabelecidas .

Justificáti\n:

Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente na
preservação das vIas públicas, se faz necessária a contração de serviços especializados para os
locais como/ lagtadoutos/ vias públicas, parques, praças, praia II\unicipal, entre outros, do
muni-clpio de CruzeiLO do Iguaçu - PR . À presente licitação tem por objetivo assegurar a necessária
segulança dos locais descritos neste termo, por meio da segurança eletrônica {vIdeo monitoramento
por câmeras) _

Com a implantação do sistemaf os seguintes benefícios podem ser considerados :
• Aspecto da segurança do ambiente monitorado . Quanto a este aspecto, é inegável quer a existência

pc>1 51 só de um sistema mon:i.tol-ado por imagens, já desencora ja possíveis tentativas de violação dos
bens públicos e particulares, e da segurança em qualquer local;
: lalpõe o fat01 psicológico de dissuasão/ pois o agente invasor terá surpresas ao depredar osoca is

' O ?tstema de monitolamento de segulanÇa pOI câmeras, proporcionará maIs tranquilidade e segurança
nos finaIs de semana, onde a comunidade está ausente;

Dlaí:t 9 da atual necessidade de um sistema que possa realizar o auxilio para diminuição de atos de
:andatismo e depreciação do patrimônio público e particular, que possa ocorrer no Município de
:ruzef :? d? Iguaçu - PR' além do auxílio para que tais delitos não sejam cometidos, além da geração
d?Je=ldênc fas’ é iminente a necessidade de contração deste serviço de videomonitoramento éara -': ' '

no
046254

Unidad- Quantidade
MS 12.00

Valor
191.599.92

'P©stação de sewiço de monitoramento dos 10 pontas especificas nes

Píestaçãa de sewlço de monitoramento das 10 pontos especificas nest, termo.
Pronto atendimento e técnica, em regim, de comc>data de parte dos equipamentos

necessádos pala o funcionamento deste serviço;

'Servlçc> de monlbmmento CFTV remoto e/ou gtavação em dispositivo especifica, conforme

Unitário
15.966.66

RmRFmDTn–;M=iãTj-
iwa023 o&4936
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especificações e rotinas estabelecidas neste Termo. observandese a melhor técnica e as
normas que regem os serviços atendendo prontamente os eventos com equipe espe6ialiada;
'monitoramento juntamente com o regime de comodado das camêras e equipamentos com
fornecimento de materiais e manutenção para implantação (Configurações, realizações de testes
e ajustes em produção) de sIstemas de vigilância eletrônica, 24 horas com visuaIIzação e
armazenamento das imagens no próprio software, em 10 (dez) locais especificos, conforme
descritos abaixo
GRAVADOR IP PARA 32 CANAIS /unid 1

CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E RESOLUÇÃO 4 MP /unid 16
CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E RESOLUÇÃO 8 MP lunid 03
CAMERA SPEED DOME EXrERNA ip COM iNTELiGENCiA ARTiFiCiAL. iR DE loo M E
RESOLUÇÃO 2 MP /unid 03
HD 4TB PARA GR AVAt,7D E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS 24 HORAS /unid 03
NOBREAK BIVOLT C/BATERIA /unid 10

FONTE 12.BV 3 AMPER /unid 10
SWITCH 8 PORTAS la/loo/looo MBPS /unid 10

Página2

TOTAL IOI.599,92

@Sl

'Céxligo
046255

046256

Nom]e
CONECTOR RJ45 MACHO

CONECTOR RJ45 MACHO

CABO BLINDADO CAT6 E

CABO BLINDADO CAT6 E

Unidade

UNID

QuantIdade

50.00

Tnitârio
2, 13

8.88

Valor
106.50

2.664,00UNID 300.00

046257 CABO BiCOLOR CRiSTAL 2x14(i.5aMM)LL 300v

CABO BIEOLOR CRiSTAL 2x14(i,5aMM)LL 300v
CAI XR 60>GOX25 MONT META

CAl>04 60)60)05 MONT META

SUPORTE DE FERRO PARA CAMERAS

SUPORTE DE FERRO PARA CAMERAS
ESTRUTURA FIXA/POSTE

ESTRUTURA FIXA/POSTE

UNID

UNID

500.00

10.oo

3.59

1.170.33

1.795,00

11.703.30046258

046259

046260

UNID

UNID

10,oo

l o.oo

716.66

1.610,66

7. 166,60

16.106,60

TOTAL 39.542,00

#$#
€{:ãG

Código
046261

Nome

MÃO DE OBRA INFRA ESTRUTURA
Unidade

SERV

Quantidade

10.oo

Unitário

900.00

Valor

9.000.00

046262

046263

046264

MÃO DE OBRA INFRA ESTRUTURA

SERVIÇOS-MAÔ DE OBRA PONTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

SERVIÇO$-MAÕ DE OBRA PONTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

UNID

UNID

UNID

32.00

1.00

268.33

633.33

403.33

8.586.56

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO GRAVADOR

INSTALA,7\O E CONFIGURA(,'ÃO DO GRAVADOR
633, 33

4.033.30PONTO IMPLANTA(,ÃO LiNK INTERNET EM CAMADA DOIS PARA

PONTO IMPLANTAÇÃO LINK INTERNET EM CAMADA DOIS PARA
10.oo

TOTM 22.253.19

ãê

r u
9
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818/2823

Q©WT©
1.1. eontratação de empresa e$peeiaü2&cia para prestação de sarolç@ ele tns€ataçêt©l

í71aru&tenção e monitoratrtent;o de sisternczs qítu ip em coInodato, contínuos nas 24
ro) horas2 incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra,
bem como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição
de alateriais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR, necessários para o
funcionunento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

R$:253.395, 11 (duzento§ e cinquenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

©ÃTÂ ©Â §Ê§§ÃO PÜ8hlCÃ 86/83/2823

nmmI=e
CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacac@cruzekodoiguacu.pr.gov.br - Telefone: (46) 3572-80 18 Página 1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO /GUA# 0052
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Ng 010/2023
PROCESSO LICITATÕRiO N' 010/2023
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/03/2023
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 101l00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Cruzeiro do lguaçn - Paraná
www.gov.br/compras/pt-br “Acesso Identificado”

AM?LA eoNeORRÊNeíÃ LO?E i ExeLUsivo PARA PARTiCiPAÇÃO DE MicROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL LOTE 2 e 3.

o MUNleÍPiô l=>E eRUZEiRü DO iGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.995.589.230/0001-44,
através da Secretaria de Administração, localizada na Avenida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu
- Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, torna pública a
realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE, para atender à solicitação da Departamento de Urbanismo, objetivando a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de instalação, manutenção e
monitoramento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas,
incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle
e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais diversos pelo Município
de Cruzeiro do Iguaçu – PR, necessários para o funcionamento deste serviço, conforme Lote 2 e
3 deste termo. .

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO pÚBLICA

UA§G: 985473 - PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO D© iGUAÇU/PR
Local da Sessão Pública: www, It:: 1011

06 cle rmarç© de 2C}23 às IOhüOmin

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus AnexosJ
da Lei ng IO'520l de 17 de julho de 2002, da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar ng
123+ de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.9 147, de 14 de agosto de 2014,
Decreto Federal ng 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Os Pregoeirüs deste Munieípio são Sirlei da Rocha e Kelli Moresqui, designados pelo Portaria ng 6017/2023
de 06 de fevereiro de 2023/ publicada no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA

1.1.

1.2.

O recebimento das propostas/ envio dos documentos de habilitação/ abertura e disputa de preçosJ será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/pt_br .

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 06 de março de 2023 às
19101)min, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condições descritas neste

1

2

Avenida 1(

0

30/0001-44/ email: @mWMÊMU49tIx _ T,1,&,n„ (46) 3572_8018 Página 2
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MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de instalação, manutenção e monitoramento de sistemas cftv ip em
comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais,
ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e atendimento em caso de
sinistros. Bem como aquisição de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu -
PR, necessários para o funcionamento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo..

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.gov.br/compras/pt-br .

2.3

2.4

2.5

2.6

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações pelo telefone ng (046) 3572-8018.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração, telefone (46) 3572-8018.

3

3.1

3.2

4

4.1

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DiSPUTA

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observada às especificações
técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com prorrogações.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em
relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência
de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na 13 de maio - 906, Setor de Protocolo, Centro, Cruzeiro do Iguaçu/
ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:
iicitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br.
Caberá ao Pregoeiro/ auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexosp decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.1.2

4.1.3 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostasp será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

4.2 Ps pedidos de esclapecilnento s referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

PregoeiPO, até 03 CtrêsJ dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públic.-a)

i;lila 8

CNPJ n'95'589'23C)/0001-'14/ e-mail: licitacaaacruzeirodoiwacu.pr.gov.br _ Telefone; (46) 3572_80 18 Página 3



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 090854

4.3

5

5.1

5.2

5.3

AvenEmm

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br

4.2.1

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.3.1

4.3.2

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG ng 3, de 26 de abril de
2018

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Será vedada a participação de ernpresas:

a)

b)

c)

d)

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
estpangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
enquadFadas nas disposições no artigo 99 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações posteriores,
ou ainda,

que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

eo?o Eequisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não", em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: ’ ' ; '

5.3.1

Estado do Paraná

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

A concessão de efeito suspensivo à inpugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

As empresas não cadastradas no SIC:AF, que tiverem interesse em participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as
orientações que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf.100-
digital , até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao

Portal COMPRAS.GOV, no ato da abertura do Pregão.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ng 11.488J de 20071
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ng 123, de 2006, alterada pela
Lei Complementar ng 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

que cumpre os requisitos estabelecicos no artigo 3'’ da Lei Complementar ng 123J de 2006J
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

30/0001-44/ e-mail: @'@W@@@aÊb2=gg@ _ T,1,hn„ (46) 3572_8018 Página 4



5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Avenida 13 de maio – 906 - Centro – CEP 85598-000

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante as sanções
previstas em lei e neste Edital.

Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as Declarações
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônicop sendo que a Declaração
Unificada será solicitada como documento complementar pelo pregoeiro.

DO CREDENCIAMENTO

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SiCAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica,

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.gov.br/compras/pt-br , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - IC:P - Brasil.

O credenciarrlento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

O licit:ante responsabiliza-se exclusiva e forrnalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à

MUNiC'ÍPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná 880955

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseWimento no certame;
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ng
123, de 2006, mesmo que microempresaJ empresa de pequeno porte'

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatopiedade
de declarar ocorrências posteriores;
que não emprega men Jr de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendi& nos
termos do artigo 7'’, XXXIII, da Constituição;
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
sl,TI/MP ng 2, de 16 de setembro de 2009.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado 1 obselvando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso III do art' 59 da
Constituição Federal;
qu;–os se;viÇos são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva dE
Jargos preü;ta em fei para pe;soa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e qie atendam às regras de acessibilidade previstas na le©slação/ conforme disposto no art'
93 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de 1991.
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correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE nABiLiTAçÃO

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2

7.3

7.4

7.5

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 19 da LC
ng 123, de 2006.

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostas são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição
dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto/serviço cotado, informando marca/fabricante (se
for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais
após a vírgula.

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais1 encargos prevident.'iáriosJ
trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que
o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Cruzeiro do Iguaçu.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservânt.-ia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.11
Não será estabelecidal nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
?Eresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

8
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7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

8.1 No dia 06 de março de 2023 às IOh00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública ra internet será
aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da
etapa de lances.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1
8.2.2

8.2.3

Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3

8.4

8.5

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global).

8.6

8.7

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema

8.8 O intervalo mínirno de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um
centavo).

8.9

8.10

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTo”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

8.11 A prorpogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogaçãoJ inclusive
no caso de lances intermediários.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000

CNPJ n'95'589'230/0001-44/ e-mail: Ucitacac@cruzeüodoiguacu.pr,gov.br _ Telefc>ne: (46) 3572_8018 Página 7



MUNICIPIO Dn CRUznrRO DO IGUAÇU 88 {}858

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.

8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria
de Gestão do Ministério da Economia.

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 39, S 29, da Lei ng 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Ave=cmM:maE

Estado do Paraná

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevaIecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.20.1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar/ pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preçof para que seja obtida
melhor proposta/ vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas1 envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso1

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigIdos neste EditaÍ
e já apresentados.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art 7g e no §
99 do art. 26 do Decreto n.g 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ng 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequíve! a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercadoJ
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneraÇão.

9.2.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do rnaterial ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
cartilha, catálogos, folhetos, propostas ou amostras, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

9,3

9.4

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun(lamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o iicitante para enviar documento digItal complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

9.6

9.7

9.8

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no " chat?’ a nova data e horário
para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitantep
observado o disposto neste Edital.

DA nABiLiTAÇÃo

Avenida mai CEP 85598-000
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10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF.

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, por força do artigo 12 da Lei n'’
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público.

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ng 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5 A documentação relativa à HABiLITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - C(:MEI, na forma da Resolução C(;SIM ng 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedongov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

10.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso,
iWalmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão
pública deste pregão.

10.7 A documentaÇão felativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPj:

I07'2 Prova de reWlaridade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
EM expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.3 Prova de reWlaridade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitanteJ relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;

Avenida 13m=:mIm
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10.7.4 Prova de regplaridade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;

10.7.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Wd–e_MD19
CFGTS) ;

10.7.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do TrabalhoJ mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei ng
12.440, de 07 de julho de 2011;

10.7.6.1 Em se tratando de rnicroempresa, empresa de pequeno portef havendo alWma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhistap desde que atendido?
os demais requisitos do Edital, aCs) empresa(s) nesta condição seráCão)
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iWal prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentaçãop para

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.8
10.9

Deverá apresentar ainda as DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TECNICA:
Conforme modelo. (Item 4, ANEXO f)

10.9.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO 111)

10.10 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e reWlar inscrição cadastral no
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.10.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 69 da Instrução Normativa
SLTI/MPO C, ng 3f de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR APENAS os documentos
indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação Jurídica, 10-6 - Qualificação econômico-
financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC,
o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei
Complementar ng 147/2014.

10.10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida
junto ao SIC:AF;

10.11 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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10.12 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.13 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a nabilitação do
licitante.

10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.15 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabüitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.

10.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11

11.1

11.2

11.3

11.4

Avenida 13 de maio - 906 - Ce-mEmêm
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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 30CUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item
ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS
AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de a
ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR”
disponível apenas para o licitante/vencedor.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação

O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min,
contados da convocação.

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá
entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O

pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegaçãoJ o envio da
Proposta de PreçoJ sendo realizado, pelo pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

11.4.2 E facultado à Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processoj
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveüa constar do
processo desde a realização da sessão pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a iicitante deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro DESCIASSIFICARA e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

11.5.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3 Indicação/especificação do equipamento e marca;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação Cas condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.5.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 691 S 29
combinado com o artigo 66, 5 49;

11.5.6 o preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

11.5.8 O pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA
por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em original ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 ftrêsl dias
úteisr contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Avenida 13
de maio, 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - PR, CEP 85575-000. Aos cuidados do Departamento
de Compras, Licitações e Contratos e ao pregoeiro Diogo de Oliveira. O envelope contendo os

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do
CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoe ko o declarará
vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante p®derá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br.

13.5 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o pregoeiro terá até 5 (cinco) cãas para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8

13.9

14

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o

procedimento à autoridade superior parahomologação.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLiCA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1

14.1.2

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

Avenida 13 de maio 5

CNPJ n'95'589':230/0001-44/ e-mail: bcitacaciacluzciTodoiWacu.pr.gov.br - Telefone: (46) 3572-8018 Página 14



twrNICIPIOJEras:RE:r:JPáo IGUAÇU(\ 88865

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §lg da LC ng 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat") ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DA ADJUDiCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do

edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da
licitação

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do
objeto licitado.

16 DO PAGAR4ENTO

16.1 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA
indicada pela mesma.

16.2

16.3

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

16.4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de, o valor devido deverá
ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

Avenida 13 de maio - 906 - Cenüo - CE,p 85598_000
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17.1

17.2

Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados'

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, “d” da Lei 8.666/93.

17.3

17.4

17.5

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflaçãof que não confiWrem álea economica
extraordinária, tampouco fato previsível

os pedidos de recomposição de valores deverão ser prott.)colados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

3:T:e= = t : : r=m ; ::1 : 2r: : s Ta rE eadi :8 i = r : :: 7l:: : ::: : rc odnefor:::rdTs pE::o : : nfl : : : 5 it:II T 15 :
Lei 8.666/93.

17.6

17.7

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinaturap devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento-

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos
Recursos próprios. Os recursos orçamentários correrão por conta da seWinte dotação:

003 Secretaria Municipal de Administração
001 Atividades Administrativas
04.122.0003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.39.00.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

18.1

18.2

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATOJ cuja
minuta consta como Anexo VI deste Edital.

O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônicol para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação) competindo ao Contratado a impFessão e
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal @Q_alUHI(A1«)LaBs–a®ueJ
recebimento.

18.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior.

18.4 Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária
(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuraçãop na
hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

18.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.

19 DAS PENALIDADES

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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19.1

19.2

19.3

19.4 Da classificação das infrações Dor gravidade ÍGRAU
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA

Perlnitir situação qume=Hmmm;;m
or ocorrência.

Suspendem;;MT;mm
rodutos por dia e por nota de empenho.

rega injustificadament:e, por em) ;mr
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital emEm
ocorrência.

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, Dor Droduto.
Wg©®alado ou com embalagem danificada e ou violada, pm)-Fm
Entfegar pFC)duto com apresentação em desconforrnidade com a descrita no edital, p
Fornecer informa lérfida de serviço ou substituição de material: Dor ocorrência
Reutilizar material, D ou equipamento sem arm-mmmLIZA or ocorrência.
Pgr causa à inexecução total do obieto da Ata
A 2M

Avenida 13 de maio – 9m

Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1

19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6
19.1.7
19.1.8

A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo
de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.

Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

6
7

999067MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar o contratado, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo;

equivalente, quando

CORRESPONDÊNCIA
3% sobre o valor do em lho
5% soo ,0

m==aM-mM)-rm
10% sobre o valor do empenho
MM=vZ=aldaAtmMJm=Mm7m
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia Dor atraso sobre o valor do Droduto.
s total da Ata.

GRAU

5

4
2
2
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Zelar pelas instalações do MunicÍDio no momento da en or ocorrência
Cumprir=anação formal ou instrução comDlementar -do óÍgbn;mm
Manter am lo de habilitação atualizada or item, Dor o==êm
mra;mrio de ==gTa;beBm)elo contrato ou determinado pela
ocorrência

}or ocorrência

FISCALIZAÇÃO

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrêncIa.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.

2

2

6

19.5 A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

19.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica
facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
cancelamento da ata.

19.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

19.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

19.9 A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

19.11 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993.

19.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado
à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

19.13 S% durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado/ para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

19.14 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/20137 segpirão seu rito normal na
unidade administrativa.

19.15
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídit.'aI com ou sem a participação de agente púbticb.

19'16 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,

Avenida 13mm-.in
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19.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7 A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu.

21

21.1

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná através do endereço eletrônico https://www.dioems.com.br/ , e no Portal de Transparência
do Município através do endereço eletrônico https://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/l)ortal-
transparencia .

22.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprou,eta o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

Avenida 13 de maio - 906 - Cenbro - CEP 85598-000
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o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado ao Município direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidace dos atos que
diretamente dele dependam.

Quando da declaração de nulidade de algBm ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng

12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.
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22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal Compras.gov.br através do site
www.gov.br/compras/pt-br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de Cruzeiro
do Iguaçu

22.13 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

22.14 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobsewâncias.

22.15

Avenida 13 de maio – 906 – Centro - CEP 85598-000
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o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo pregoeiro.

Será facultado à Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamentol promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processoJ inclusive parecer técnico
à Sel.-retaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos
competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.

O pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, para
fil;s Je haÚilitação e classiH1.'ação da proponenteJ desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem
a majoração do preço proposto.

As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no sistema
eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da pepda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua
desconexãoJ bem como será re;poÚsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos
previstos,

Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, exceto quando explicitamente disposto em contrário-

A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse públicc?

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceirosJ mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização'

A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico
(e-mail) para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não Ihe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.
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22.16 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forerr recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Igraçu quanto do
emissor

22.17 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e emitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.18 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o

prejuízo dos atos realizados.

22.19 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

22.20 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDiENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

22.21 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema Compras.gov.br que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão
pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequen:e, no horário
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.22 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Dois Vizinhos - PR.

22.23

22.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

'22' INI:LefT ;:trToj:lÍE?er:áoc=:::pnenc:ffcT:::; 2::2::i:te;nAd?;;:ssbeFornedmenb;
ANEXO 11 Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO IiI Modelo de Declaração Unificada;
ANEXO IV Modelo de Minuta de Contrato
ANEXO V Modelo de Atestado de Visita

Cruzeiro do Iguaçu, 10 de fevereiro de 2023.
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EDITAL DE PREGÃO Ne 010/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação, manutenção e
monitoramento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo
equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e atendimento
em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu
- PR, necessários para o funcionamento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

ANEXO – i

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de servIço de instalação,
manutenção e monitoramento de sistemas cfLv fp em comodato, contínuos nas 24 (vinte
e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como
serviços de controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais
diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, necessários para o funcionamento
deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

1.2 A prestação de serviços deverá ser realizada por empresa especializada, com todos os
equipamentos necessários para captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento
e processamento das imagens de vídeo com sistema informatizado de gerenciamento,
armazenamento e consulta das mesmas e também dos dados identificados pelo
reconhecimento automático de caracteres, geradas por meio de câmeras de vídeo em
plataforma integrada, módulos de reporte e demais dispositivos para instalações.

1.3 O regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de
gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos com reposição de todo e

qualquer componente que venha a apresentar defeitos de qualquer natureza, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas.

2 - EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADO§

• 1 gravador ip para 32 canais e suporte para 4 hds de até 10tb cada, com inteligência artificial embarcada,
com capacidade de leitura de placas, que aceite câmeras com técnologia lpr, compatível com
tecnologia h.265 e h.265+, que possua reconhecimento de face em tempo real. inteligência de vídeo
com capacidade em 12 canais utilizando câmeras comuns ou em 32 canais utilizando câmeras com
inteligência de vídeo embarcada, com classificação de objetos detecção de pessoas e/ou veículos nas
linhas virtuais e cercas virtuais e busca por tipo de classificação, pessoas ou veículos. capacidade de
realizar análise forense embarca(la, análise em 4 canais utilizando câmeras comuns ou 8 canais
utilizando câmeras com análise forense embarcada, com classificação de objetos detecção de

pessoas, veículos motorizados com o número da placa, tipo, cor, tipo de veículo, categoria e marca.
- 16 câmeras com técnologia ip, alcance de ir de ao menos 30 metros, com resolução mínima de 4mp, stream

principal em 4m (1 a 20 fps), 3m/I080p/ e 1.3m/ 720p (1 a 30 fps), com padrão de compressão
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h.265+ e indice de proteção ip67, distância focal 3.6mm, detecção de movimento em 4 áreas, região
de interesse em 4 áreas e máscara de vídeo em 4 áreas, alimentação 12 vdc ou poe (802.3af) que
possuam técnologia embarcada de análise de vídeo

- 3 câmeras técnologia ip, alcance de ir de ao menos 30 metros, com resolução minima de 8mp para
identificação de placas quando trabalhando em conjunto com o gravador, que possua entrada para
cartão micro sd, analítico de vídeo, lente 3.6 mm, que possua as seguintes análises de vídeo, detecção
de movimento, regIão de interesse, máscara de vídeo e análise de vídeo por linha e cerca virtual e

tecnologia starlight.
- 3 câmeras com técnologia ip, com função ptz, zoom óptico de 25x, tecnologia starlight, resoLução de pelo

menos 2 megapixels (1080p), índice de proteção ip66, alimentação poe ativo (ieee a)2.3at), foco
dinâmico automático, autotracking, alcance de ir de IOOm, com as seguintes inteligências artificiais
embarcadas, detecção de face, inteligência perimetral, abandono/retirada de objetos, mapa de calor,
autotracking (rastreio automático) e detecção de movimento inteligente (smd) que identifique e
registre pessoas e veículos.

- 3 DISCOS RÍGIDOS para uso exclusivo em CFTV até 64 câmeras, PARA Operação 24 horas por dia 7 dias
por semana, QUE POSSUA Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco controlada,
Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído, Compatível com as
principais marcas de CFTV, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 4 TB, Interface SATA de 6 Gb/s, Classe
de desempenho (RPM) 5400 RPM.

- 10 Nobreak interativo monovolt 120 V ou 220 V 600 VA / 300 W, 4 tomadas de saída, 1 bateria de 12 V 7
Ah, 9 níveis de proteção, Religamento automático COM Proteção contra sub/sobretensão, Proteção
contra descarga da bateria E Proteção contra sobrecarga na saída.

- 10 Fonte AC/DL 12 V 3 COM Filtro anürruído para imagens mais nítidas e livres de interferências, Saída
12,8 Vdc para compensar perda de tensão do cabeamento, Proteção total contra surto, sobrecarga e
sobrecorrente.

- 10 SWITHS 8 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, com Taxa de
encaminhamento de pacotes de pelo menos 11,9 Mpps, Potência de consumo (sem link) 2,3 W,
Potência máxima de consumo 5,5 W.

Descrição dos serviços a serem prestados mensal junto com a locação dos equiparnentos

- manutenção do sistema de câmeras instalado e em operação 24 horas
- acompanhamento do funcionamento dos equipamentos 24 horas por monitoramento em tempo real na

central de monitoramento da empresa contratada
• fornecimento de imagens ao conseg, as autoridades policiais e judiciarias sempre que solicitados
• arquivo de relatorio de veiculos que entram e saem do municipio por ao menos 10 dias e fornecimento dos

mesmos sempre que necessário solicitado pelo poder público, conseg ou autoridades policiais ou
judiciarias

- atendimento presencial com agente tático de monitoramento em caso de perca de imagem em no máximo
20 minutos após o ocorrido.

- acompanhamento das câmeras do lago municipal, com atendimento tático sempre que constatado atos de
vandalismos no perimetro

- locação dos equipamentos de segurança e garantia do funcionamento dos mesmos 24 horas por dia.
- A empresa deverá disponibilizar um responsável agente tatico no município 24 horas;

3 - EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS
EQUIPAMENTOS

- 50 unidades de conectores rj 45 para conexão sólida cat6
• 300 metros de cabo de rede blindado cat6e
- 500 metros de cabo de alimentação elétrica
- 10 caixas metalicas 60x50x25 de sobrepor
- 10 suporte de ferro para câmeras fixas
- 10 postes para fixação mínimo 6 metros de altura
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• mão de obra para instalação de toda estrutura.
- mão de obra para instalação dos equipamentos locados.
- confuguração total do sistema locado.

4 - JUSTIFICATIVA:

Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente na
preservação das vias públicas, se faz necessária a contração de serviços especializados para os locais
como, lagradouros, vias públicas, parques, praças, praia municipal entre outros/ do município de
Cruzeiro -do Iguaçu - PR. A presente licitação tem por objetivo asseWrar a necessária seWrança dos
locais descritos neste termo, por meio da segurança eletrônica (vídeo monitoramento por câmeras).

Com a implantação do sistema, os seguintes benefícios podem ser considerados:
, Aspecto da segprança do ambiente monitorado. Quanto a este aspecto, é inegável queJ a existência por si

só de urJsiste;na monitorado por imagens/ já desencoraja possíveis tentativas de violação dos bens

públicos e particulares, e da segurança em qualquer local;
o Impõe o fator psicológico de dissuasão, pois o agente invasor terá surpresas ao depredar os locais;
e O sistema de monitoramento de segurança por câmeras, proporcionará mais tranquilidade e seWrança

nos finais de semana, onde a comunidade está ausente;

3 da atual necessidade de um sistema que possa realizar o auxílio para diminuição de atos de vandalismo e

depredação do patlimônio público e particular, que possa ocorrer no Município de Cruzeiro do IWaçu - PRI
além do auxílio para que tais delitos não sejam cometidos, além da geração de evidênciasl é iminente a
necessidade de contração deste serviço de videomonitoramento para a cidadep pois trará tranqüilidâde
para os munícipes de Cruzeiro do lgpaçu - PRJ estimulando o aumento de visitantes, trabalhadores e

turistas, com reflexos positivos para o comércio e empresas da cidade.

5 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, por considerar que as empresas que
participarem poderão apresentar as propostas sem prejuízo.

6 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃo TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:

a) Comprovação de que possui em seu quadro profissionais capacitados e treinados em instalação,
manutenção e monitoramento de sistemas cftv IP, apresentando a devida documentação
comprobatória;

b) Comprovação de que possui estação portátil, móvel e fixa localizada a no máximo 25km da sede
do Município contratante, objetivando o atendimento dos serviços de vigilância por ocasião
de eventuais ocorrências ou declaração de que cumprirá tal exigência quando da assinatura
do contrato;

c) Declaração de que a proponente oferece suporte técnico 24 horas a distância e presencial;
d) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, em

nome da empresa, atestando que a mesma já executou ou executa serviço igual ou
semelhante ao objeto da licitação;

e) Declaração informando o nome, RG e CPF dos funcionários que irão instalar os equipamentos,
com cópia das NRs 10 e 35 de cada um dos funcionários;

O Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) para execução do projeto;
g) Comprovação de projeto de cftv ip já executado registrado no CREA (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia)
h) Atestado de visita ao local de prestação dos serviços, conforme modelo anexo ao Edital.
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7 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA:

Os produtos desta licitação, deverão ser entregues e ser monitorados nos seguintes
pontos :

SERÃO INSTALADAS AS CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS SEGUINTES ENDEREÇOS
- 1 CÂMERA COM IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS VEICULARES E 1 CÂMERA COM QUALIDADE 4

MP NO ENDEREÇO -25.619533, -53.121547
- 1 CÂMERA SPEED DOME NO ENDEREÇO -25.617327, -53.123406
- 1 CÂMERA SPEED DOME NO ENDEREÇO -25.617458, -53.130562
- 1 CÂMERA COM IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS VEICULARES E 1 CÂMERA COM QUALIDADE 4

MP NO ENDEREÇO -25.620249, -53.137402
- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO LAGO MUNICIPAL LOCALIZADAS NO ENDEREÇO -25.618047, -

53.129905
CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADAS NO ENDEREÇO

- 25,6155783 - 53 , 122282
CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP

-25.614835, -53.126997

2

E 12

- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NO TREVO QUE DA ACESSO A FOZ DO CHOPIM, LOCALIZADO NO

ENDEREÇO -25.61-1643, -53.132426
- 3 CÂMERAS COM QUALIDADE 4 MP NA ENTRADA DE FOZ DO CHOPIM LOCALIZADAS NO ENDEREÇO -

25.564338, -53.11 1822
- 1 CÂMERA COM IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS VEICULARES E 1 CÂMERA COM QUALIDADE 4

MP NO ENDEREÇO -25.534472, -53.097794.

(,ÂMERA SPEED DOME LOCALIZADAS NO ENDEREÇO

8 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

O prazo para instalação dos equipamentos e início da prestação dos serviços de
monitoramento eletrônico será de no máximo 15 (quinze) d as, a contar da data estabelecida na(s)
Ordem(ns) de Serviço emitidas pelo Departamento de Comp-a da Prefeitura.

O prazo para transferência dos equipamentos 3 reinicio da prestação de serviços de
monitoramento, em caso de mudança de endereço, será de, no máximo 05 (cinco) dias, a contar da
data de solicitação.

O monitoramento eletrônico das dependências dos estabelecimentos deverá ser de 24 (vinte e
quatro) horas diárias, de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, através dos sistemas
instalados pela Contratada.

Vigência 24 meses,podendo ser prorrogado por igual período conforme art.57 II - à prestação de
serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses;

9 - OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda
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responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ng 8.078, de 1990);

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

• manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO CONTRATANTE:

• verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

Lote 1:

Descrição
Prestação de rr===no0

específicos neste termo

Valor
Unitário

Valor
Total

0

e

Pronto atendimento e assistência técnica, em regime de
comodato de parte dos equipamentos necessários para o
funcionamento deste serviço;

Serviço de monitoramento CFTV remoto e/ou gravação
em dispositivo específico, conforme especificações e
rotinas estabelecidas neste Termo, observando-se a

melhor técnica e as normas que regem os serviços
atendendo prontamente os eventos com equipe
especializada;

Monitoramento juntamente com o regime de comodato 1

das câmeras e equipamentos com fornecimento de

materiais e manutenção para implantação (Configurações,
realizações de testes e ajustes em produção) de sistemas
de vigilância eletrônica, 24 horas com visualização e

armazenamento das imagens no próprio software, em 10
(dez) locais específicos, conforme descritos abaixo:

0

GRAVADOR IP PARA 32 CANAIS /unid 1

191.599,92
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CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E RESOLUÇÃO 4 MP /unid

CAMERA EXTERNA IP COM IR DE 30 M E RESOLUÇÃO 8 MP /unid
03

CAMERA SPEED DOME EXTERNA IP COM INTELIGENCIA

ARTIFICIAL, IR DE 100 M E RESOLUÇÃ0 2 MP /unid 03
HD 4TB PARA GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS 24

HORAS /unid 03
NOBREAK BIVOLT C/BATERIA /unid 10
FONTE 12,8V 3 AMPER /unid 10
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS /unid 10.

15.966,66

Valor
Qtde TotalUnidDescrição

ã;bmlue serãol ela contratante e necessários para o funcionamento dos
serviços, conforme descritos no Anexo 1

Anexo 1 , 01 Unid. 1 50CONECTOR RT-45 MACHO

no Tcm3nm r

CABO BICOLOR CRISTAL 2X14(1,50MM)LL Unid, 500
300V03

2,13
8,88
3,59

196,50
2.664,00

1.795,00
04 CAiXA 60X50X25 MONT META

SUPORTE DE FERRO PARA CAMERAS
Unid. 1 10mm 1.170,33 11.703,30

716,66

ESTRUTURA FIXA/POSTE
7.166,60

1.610,66
16.106,60

Valor
UnitárioDescrição

m=parainsmomt a=;ã-s,;ãíá;rrGTMtos no/=II

MÃO DE OBRA INFRA ESTRUTURAAnexo I1 01 Serv.

SERVIÇOS-MAÕ DE OBRA PONTO DE Unid
ELETRÔNICA02 SEGURANmm E CONFIGURAÇ03

PONTO IMPLANTA mlm1
CAMADA DOIS PARA

900,00
32 268,33

9.000,00

633,33

403,33

8.586,56

633,33

4.033,30

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição
constante no Edital.

Valor máximo estimado da licitação R$ 253.395,11 (duzentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa
e cinco reais e onze centavos).
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ANEXO – 11

MODELO DE PROPOSTA COMIERCIAL

(uso obrigatório por todas as Hcitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa _„____„________„ estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se

houver), inscrita no CNPj sob ng „„„__.__„___, neste ato representada por ___„_„_____„„„„ cargo, RG,.................,
CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ng 010/2023 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de instalação, manutenção e monitoramento de sistemas cftv ip em comodato,
contínuos nas 24 (vinte e quatro} horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra,
bem como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais
diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR, necessários para o funcionamento deste serviço,
conforme Lote 2 e 3 deste termo.., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme
segue

Unidade Quantidade 1 Valor UnitárioIVlarca

R$xx xxxx

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 90 (noventa) diu corridos, contados da data da abertura da sessão pública
de PREGÃO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexosa

---„_„„__„„„„„,__.„_„„„„„„„_„„„______„, „..._„ ..„„„_____„„_„____. de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Avenida 13 de maio – 906 - Centro – CEP 85598-000
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ANEXO - 111

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 010/2023

Pelo presente instrumento, a empresa ____„_______., CNPJ ng ....____„.___„ com sede na ......„„.„„_„_.„.„_„„__„„_„ através de seu
representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ng 123/06, alterada pela Lei Complementar
ne 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso
V do art. 27 da Lei ng 8.666/93, acrescida pela Lei ng 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar com o poder público.

q Declaramost para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9'’ da Lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo'me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

+ p 8 H o B + 9 + + 8 6 B 8 T + + 8 n u v n n T 9 8 + o e a B & p + p 9 H 9 BaBe BBB BeBe + + + T nB + neT 89 n BaBe pePe p 808 + + 890 a + + PeRU + + + peRna n + 8 + RB 0809 + penn na + p + + 880 as ! de 2 () 23 p

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Avenida 13 de maio – 906 - Cenüío - CEP 85598-ooo
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EDITAL DE PREGÃO Ng 010/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalaçãol manutenção
e monitoramento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas7
incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de
controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materIais diversos pelo
Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR: necessâios para o funcionamento deste serviço,
conforme Lote 2 e 3 deste termo..

ANEXO - iV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, com sede na Av. lguaçup 2811 na cidade de CRUZEIRO
DO iGUAÇU, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'’ 95.589.230.0001/441 neste
ato representado pela Prefeito Leonir Antônio Gelhen, brasileira, inscrita no CPF: 607.392.749-53, residente, na cidade
de Cruzeiro do Iguaçu PR, abaixo assinado, doravante designado MUNICIPIO de um lado e de outro/ '-----------.I
estabelecida na cidade de .....______, inscrita no Cadastro acional de Pessoas Jurídicas /MF sob ng ----------, neste ato
representada por seu representante legal, _______---. CPF: ---------., ao fim assinadoJ doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/931 Lei 10.520/2002 e suas alterações subsequentes, ajustam o

presente Contrato de prestação dos serviços, decorrência do edital Pregão Eletrônico sob o ng 010/20231 mediante
as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalaçãol
manutenção e monitoramento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas,
incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e
atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro
do Iguaçu – PR, necessários para o funcionamento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 dest3 termo..

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital ng

010/2023 – pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$.....(....).

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato
será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a
completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA T=IIGEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada
pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada
ainda das CND’s FGTS, TRABALHiSTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência
eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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PARÁGRAFO PRIMEIRO _ O respet.'üvo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal ng 8.666/93.

PAFÚGMFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE em OICumaJ vial

devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTEJ o pagamento
será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por paFte da CONTRATADA, para o saneamento
da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE no endereço descrito
no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICIPIOp o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/matenals
constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são recursos
próprios. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
003 Secretaria Municipal de Administração
001 Atividades Administrativas
04.122.0003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.39.00.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

PARÁGRAFO NONO _ A coNTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões
comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no
edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Cruzeiro do
Iguaçu/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os objetos desta licitação deverão ser entregues, sem ônus de acordo com as solicitações da Secretaria de Administração,
na Av. Treze de Maio, 906, Cruzeiro do Iguaçu - PR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de ... (.....) dias, a partir da entrega da nota
de empenho.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e
testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo de vigência da presente licitação é de 24 [vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
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Os equipamentos deverão primeira linha e estar em conformidade com as normas em sua versão mais recente.
Na entrega serão verificadas quantidades e especHicações conforme descrição do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEiRO - A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
ônus à contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas de trarBporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos deco-rentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta
licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRAFO QUARTO - a entrega dos produtos deverá estar inclusa todas as despesas de descolamento e transporte.

PARAGRAFO QUINTO - Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos equipamentos
apresentadas na proposta.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Deverá verificar minuciosamente, no prazo fIxado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PARAGRAFO SEGUNDO - Acompanhar e fiscalizar o

comissão/servidor especialmente designado;
cumprimento das obrigações da Contratada, através de

PARAGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagarnento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

PARAGRAFO QUARTO - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceirosp ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Consütui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA
perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuaF o pagamento ajustado;
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b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil com relação ao fornecimento;
c) manterf sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por si ou por seus
representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos;
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que julgar necessário;
d) manter1 sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os
casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escritoJ
dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520J de 2002J o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
b) não assinar o contrato, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f)não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, durante a execução o Contrato, poderá ser apenada com.
a) Advertência:
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois

anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco

anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA
3% sobre o valor do emDenho

2

3
4

5% sobre o valor do empenho.
7% sobre o valor do empenho.
10% sobre o valor do empenho
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho
30%sobreTamBmc m =(m=miaporatra=saBIam
20% sobre o valor totmc

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

0
mE i LO DA GRAVIDADE OCORRIDA

Permitir situação cmm;;mm;
or ocorrência

r caso fHmmm dos
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produtos por dia e por nota de empenho
la iniMFalieno eAtrasar a ei

Entregar produto err=mm as especificações dmroposta sem motivo justificado; por
ocorrência.

r ;s, Dor produtoEntre!
Entregar produto mal o;=eime ou v=lamo m

Droduto com aDresent:ação em desconfomi=Bna no edital, or ocorrênciaEntr
Fornecer informação Dérfida de servM=o n

or ocorrênciatento sem anuênim#limA ,0GãmãGãal3el ou equi
m=mMlçãolããdÍobieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:

do MunicÍDio no momento da entre: lar ocorrência.Zelar pelas instalaçõ
Curnp;merminação formal ou insmã=me entar do Rgmr , por ocorrência;
Manter a documentamEo ;aTm lor item. Dor ocorrência

r rário de ma estabeti;ban contrato ou dZriümÇÃo; por
ocorrência.

a ams; por ocorrênciaCumprir determinação da FISCALIZA
Cumprir quaisquer dos itens do Edit-â â) evistos nesta tabela de multas, após

io fiscalizador, por item e por ocorrênciareincidência formalmente notificada pelo ó:

1laM>ectivar os, às suas custas,TlandMr Ido lrantia.

PARÁGRAFO QUARTO - A sornatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada corn esse fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso
ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao IWunicípio
de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO OITAVO - A penalidade de multa pode ser aplicada curnulativarnent:e com as demais sanções.

PARÁGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

PARAGRAFO DECIMO - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratanteJ
levando em consideração todos os atos celebrados corn a CONTRATANTE, bem corno os danos causado à AdministraçãoJ
observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei ng 12.8461 de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) J camo ato lesivo à

administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
emppesa deverão ser remeHdas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato_lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013/ seguirão seu rito normal na unidade
administfativa.

Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000

C;NPJ n'95'589.230/0001-44/ e-mail: licifacaaDrluzeiradoiwacu.pr.gov.br – Telefone: (46) 3572_8018 Página 34



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU{$ 8988 5
Estado do Paraná

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regula- dos processos
administrativos específIcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato Iesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que
se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) inf:rigência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer
direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n'’ 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os
valores dos materiais entregues e aceitas até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei ng 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações
posteriores, na Lei ng 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código
Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo.
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Cruzeiro
do Iguaçu -Pr.P pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, S 19, da Lei 8,666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos
atos que diretamente dele dependam.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento1 a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente/ impedindo os efeitos jurídicos que o
contratop ordinapiamente# deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Avenida 13 de maio - 906 Centro – CEP 85598-000
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PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu

CLÁUSULA DÉCiMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA,
esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades
previstas no Artigo n'’ 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou
fiscal, inexisündo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada
por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco)
dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem corno de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital ng 010/2023 - Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARAGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham
a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA
tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo 1 cujo CPF ng
o a Hm de veriHcap a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Telefone (46)

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes fiprnam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e

fOFmaJ na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao ReI cumprimento do que
ora ficou ajustadoJ elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Dois Vizinhos, estado do Paraná, não obstante qualquer
mudança.de domicílio da CONTRATADA que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para recebeF notificações# citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Cruzeiro do Iguaçu,
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EDITAL DE PREGÃO Ng 010/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresa especializaia para prestação de serviço de instalação, manutenção e

monitoramento de sistemas cftv fp em comodato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos,
materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como
aquisição de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR, necessários para o funcionamento deste
serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

Anexo y

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaramos, para fins de participação no Pregão Eletrônico numero , que efetLamos a visita
técnica no local de execução dos serviços, sendo nesta oportunidade, acompanhados pelo
responsável da Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu, abaixo identificado e assinado, que nos
forneceu todos os esclarecimentos e informações relativas à execução dos referidos serviços.
Estamos, portanto, cientes de todas as dificuldades e facilidades para execução dos serviços.

Local, 1 1 .

Matheus Frederico da Silva Diretor do Departamento de Urbanismo
Município de Cruzeiro do Iguaçu
CNPJ: 95.589.230/0001-44

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-000
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/OC)01-44 8 {309 ? 9

PARECER JURÍDICO nc’. 010/2023 - Lie. Pregão Eletrônico {} {} 9089
Da: Proeuraeiora Jurídica

Ao: Sr. Prefeiío Wiunicipai do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Aeãrninistração do Municipio cãe Cruzeiro do Iguaçu.

A: Sra. Presidente da Comissão de LicItações do Niunieipl© cie eruzeiro do
iguaçu.

A: Sra. Pregoeira do Município eie Cruzeiro do iguaçu.

Â8§unÉü: Licitação rnodaildade Pregão Eletrônico n.
010/2028.

ÕÊ3je'ia: - Contratação de ernpre§a espeeializada para
prestação de serviço de instalação, manutenção e

monitorarnento de sistemas cftv ip em comodato, contínuos
nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos,
materiais, ferramerúas e rnão de obra, bem como serviços de
controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como

aquisição de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do

iguaçu, neeessários para o funcionamento deste serviço.

Valor ivláxirnô Total de R$ 253.395,11 (duzentos e cinquenta
e três mil, trezentos e noventa e cinco reais, onze centavos).

Nos foi enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de

Licitação/Pregoeiro do Executivo Municipal para análise e posterior emissão de

parecer quanto o Edital retro referido, relativo ao procedimento licitatório, de Pregão
Eletrônico n. 010/2023, o qual segundo nosso entendimento foi redigido dentro das

normas consignadas na Lei 10.520/2002 e subsidiariamente pelas especificações
da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como na Lei Complementar
123/2006 e suas posteriores alterações, visto que presentes as cláusulas

essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou

discriminações.

A rnodaiidade escolhida para o presente procedimento
iicitatório se adéqua ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do objeto,
com base no disposto da Lei 10.520/2002 e decreto 3.555/2000, modalidade

Página 1 de 2
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

inclusive que traz grandes vantagens a Administração Municipal, proporcionando
economia financeira na busca do melhor preço.

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital

deve ser publicado observando a alltecedência mínima de 08 (oito) dias úteis, nos
termos do inciso V do artigo 4') da lei 10.520/2002.

Para a convocação dos interessados ainda deverá ser
observado pela Administração o disposto no artigo 4'’, I da lei 10.520/2002.

inforina ainda que no presente processo o departamenb
contábil, já certificou que há dotação orçamentária suficiente para futura contratação
do objeto do respectivo edital.

Diante o expo: ito, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o prof;edimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal

prosseguimento, observando-se o disposto e limites legais impostos pela legislação
vigente, Lei Federal 10.520/2002, bem como a Lei Federal 8.666/93, ressalvando
que a questão da compatibilidade do preço foge ao controle desta Procuradoria,
sendo de responsabilidade da área solicitante.

Ressalta-se que este parecer é opinaiivo e presta a

consultoria sob o prisrna estritamente jurídico, não Ihe competindo adentrar
na conveniência e oportuniciacie dos atos praticados no âmbito
governamental, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou
acgrninistrativa.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer que submet/) a apreciação superior

Cruzeiro do lguáu 'R, 10 de fevereiro de 2023
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AVISO N' 01

PREGÃO ELBrRÕNICO NO olo/2023
AMPLA CONCORRÊNCIA LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL LOTE 2 e 3.

DE
E

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará
realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de
acordo com as condições particulares do Edital, Lei Federal nc’ 10.520, de 17 de
julho de 2002 e o Decreto federal 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos
42, 43, 44, 45, e 46 da LC-1:23/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas em vigor que regem a
matéria

C>BJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
SerIa@ age instalaÇão, wranutenção e 7rt©nitorarrtento de sistemas qftv ip em
como(iato, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos,
materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e
atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição de materiais diversos pelo
Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, necessários para o funcionamento deste
serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.

DATA 8 W(DRA :DB ABBR:FURA: C>6 de março de 2C>23 às IC>:DOb
c1:RITÉRIC>$ DE JULGABEENTe>: Menor Preço por lote.
13 C)CAll,: www.gov.br/©©alpras/ pt-br
EDiTAL E !@@(>:RB8AÇébBS: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da
Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:OC) horas, ou
através da webpage: http: / /www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações
através do telefone/fax (Oxx46) 3572-8000;

:ho do Iguaçu/PR, emF-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO h1' Ol

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇ,ÃO DEMICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
PRE6ÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO N' O09,'2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. toma público que fará realizar no local e
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições
particulares do Edital, Lei Federal n'’ 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal
10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC>123/2006
e subsldiariamente, a LeI Federal n'’ 8.666, de 2] de junho de 1993, suas alterações e
€iamais normas em vigor que regem a matéria.
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de embalagem
sacola plástica, saquinhos de papel e etiquetas adesivas para dispensação e identificação
da posologla de medicamentos quando o paciente nUm junto a farmácia do Município de
Cruzeiro do Iguaçu
DATA E HORA DE ABERTURA: 03 de março de 2023 às 09:ac)h
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por item.
LOCAL: v/ww.gov.br/compras/pt-br
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da
Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. ou através da
webpâge: http://www.cruzeirodoiquacu.pr.gov.br/ demais informações através do telefone/
fax (0xx46) 3572-8000:
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 10 de fevereiro de 2023.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO N' OI

PREGÃO ELETRÔNICO Na O1 0/2023
AMPLA CONCORRÊNCIA LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
h41CROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL LOTE 2 e 3.

A Pnf9itura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. toma público que fará realizar no local e
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições
particulares do EdItal, Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal
10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006
e subsldiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
demais normas em vigor que regem a matéria.
OBJETO: Contratação de empresa especiaIIzada para prestação de serviço de instalação.
manutenção e monitoramento de sistemas cftv ip em comodato. contínuos nas 24 (vinte
e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem
como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros. Bem como aquisição
de materiais diversos pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR, necessários para o
funcionamento deste serviço, conforme Lote 2 e 3 deste termo.
DATA E HORA DE ABERTURA: 06 de março de 2023 às IO:00h
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por lote
LOCAL: wwtv.gov.br/compras/pt.br
EDITAL E INFORMAÇõES: O Edital e seus anexos podem ser obtidas na sede da
Prefeitura. nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. ou através da
webpage; hllp://www.cruzeírodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações através do telefone/
fax (0xx46) 3572-8000;
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 10 de fevereiro de 2023.
LEOt\IIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO MUNICIPÀL

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICfPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 13/02/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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Detalhes processo licitatório
'Informações GeraIs

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU

Ano’I= 2023

Na licitação/dispensa/!nexiglbilldade* 10

Modalidade* Pregão

Número edibl/processo* é

:Recursos provenientes de organismos InternacIonais/alaIn laterais de

InstituIção FInanceira

Contrato de EmpréstImo }

Descriçao Resumida do Objeto* Contratação de empresa specializada para pre5ução de serviço de A

instalação, manutenção e monitoramento de sístemas cftv ip em comodata, W

contínuos nas 24 (vinte e quatro) horns, incluindo equipamentos, materiais, v
ferramentas e ínão de obra, bem como servicos de controle e atendimento em :!ijili

Forma de A%lição Menor Preço v

Dobção Or9menüria* 0300104122000320083390390000

Preço máximo/Referência de preço - i53.-39i.11

FB+

Dab de Lançamento do EdMI - 1-0}c;2}202;

Dab da Abertura das Propostas Oi/03/2023

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de t2nçament:o do Edital

Data da Abertura das Propostas

?.-

Data Registro

Dab Registro

10/02/2023

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra com exigêncIa de subcontratação de EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Dab Cancelamento

\/

V
Percentual de parüdpação: 0l00

V

V

Ba3u Bg
CPF: 6966554979 (b)grU1)

https://servicos.tce.pr.gov.br/FCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1


