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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/
  

EDITAL LICITAÇÃO

Processo nº 23282.003983/2022-36

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022 
Processo Administra�vo n.° 23282.003983/2022-36

Torna-se público que a Pró-Reitoria de Administração da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, por meio de seus Pregoeiros, designados pela Portaria PROAD n.º
31/2022, de 27 de abril de 2022, Portaria PROAD n.º 32/2022, de 27 de abril de 2022, Portaria PROAD n.º
33/2022, de 27 de abril de 2022 e Portaria PROAD nº 34/2022, de 27 de abril de 2022, sediado(a) Av. da
Abolição, n° 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, na cidade de
Redenção/CE, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto
 nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013,  das
Instruções Norma�vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 28/06/2022

Horário: 09:30h (Nove horas e trinta minutos) – Horário de Brasília

Local: Portal de Compras do Governo Federal –  h�ps://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de Circuito
Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, nas cidade de Redenção e Acarape, no estado do Ceará, conforme condições, quan�dades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Os licitantes do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2022 vinculam-se ao presente Edital e demais
Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos que
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compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e
complementar deste Instrumento.

1.5. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no CATSER e
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as úl�mas.

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e par�cipantes, bem como a eventuais adesões
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

 

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o
 h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de cer�ficado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento 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.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
en�dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa �sica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.2. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da
legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administra�va ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

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



13/06/2022 08:22 SEI/UNILAB - 0479713 - Edital Licitação

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=544136&infra_sis… 3/19

4.2.6. en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6.1. Não há nada que jus�fique a par�cipação de empresas em consórcios no objeto em apreço.
Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o objeto
não apresenta nenhuma caracterís�ca própria que jus�ficasse a admissão de empresas em consórcio. Além
do exposto, a ausência de consórcio não trará prejuízos à compe��vidade do certame.

4.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.2.8. sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução Norma�va
SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a)    detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou

b)    de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, na execução
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante
de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5. Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações: 

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens em que a par�cipação 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 nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte.

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores; 

4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go
7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.5.8. que os serviços são prestados 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, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no 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
automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. 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.

5.4. 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, § 1º
da LC nº 123, de 2006.

5.5. 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 inobservância
de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

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

5.8. 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.

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.1.1. valor unitário  e total do item;

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência. 

6.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Proposta de Preço, conforme
anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do ar�go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização,
se necessário e cabível, de adequação contratual do quan�ta�vo necessário, com base na alínea "b" do
inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017. 

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompa�vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
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seguir:

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a
execução contratual;

6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
Proposta de Preço e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins
de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efe�vos recolhimentos da empresa nos
úl�mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na Proposta de Preço, no pagamento
dos serviços, serão re�dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
con�das, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quan�dades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua subs�tuição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

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

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os par�cipantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas
par�ciparão da fase de lances.

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

7.5. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro. 
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7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no máximo 02 (duas)
casas decimais, sob pena de exclusão do lance, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 3,59 (três
reais e cinquenta e nove centavos).    

7.9. 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.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automá�ca 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 prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automa�camente.

7.13. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar. 

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

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

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r 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 par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

7.18.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à
Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de



13/06/2022 08:22 SEI/UNILAB - 0479713 - Edital Licitação

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=544136&infra_sis… 7/19

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto
executado:

7.26.1. por empresas brasileiras; 

7.26.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. 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. 

7.27. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou lances empatados. 

7.28. 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 preço, para que seja ob�da
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio
da Proposta de Preço, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste
Edital.

8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Proposta de Preço não
caracteriza mo�vo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências
legais.

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1. não es�ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
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8.4.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 

8.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respec�vos 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.

8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n°
8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não
sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta.

8.7. 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 fundamentam a suspeita.

8.7.1. 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.

8.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante 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.

8.8.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9. Todos os dados informados pelo licitante em sua proposta deverão refle�r com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.10. O Pregoeiro analisará a compa�bilidade dos preços unitários apresentados na proposta de
preço com aqueles pra�cados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das
categorias envolvidas na contratação;

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

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

8.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para sua con�nuidade.

8.14. Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.15. Se todas as propostas ou lances forem desclassificados, o Pregoeiro poderá repe�r as
convocações,  informando no “chat” e seguindo a ordem de classificação, visando alcançar licitante apto ao
atendimento e sem prejuízos a indicações de possíveis irregularidades ocorridos na convocação anterior.

8.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. 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
par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va,
man�do pelo Conselho Nacional de
Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União - TCU
(h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das
alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/);

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de par�cipação.

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

9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03,
de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respec�va documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. 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-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital. Em tal hipótese, a documentação deverá ser enviada em envelope fechado e rubricado
no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

À UNILAB/

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATO E PATRIMÔNIO – DIVISÃO DE LICITAÇÃO,

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022,

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL - RAZÃO SOCIAL E CNPJ:

 

Endereço: Av. da Abolição, n° 3, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, Cidade de
Redenção/CE. CEP: 62.790-000.

 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permi�dos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emi�dos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a
cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer�ficado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da auten�cidade no
sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País e registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

9.8.6.1. As empresas estrangeiras devem se cadastrar no SICAF com a iden�ficação do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas. As empresas estrangeiras que não funcionem no País poderão se cadastrar no
SICAF, mediante código iden�ficador específico fornecido pelo sistema, observadas as condições postas na
referida IN 10/2020.

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec�va.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
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9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do
licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual; 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à
a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.9.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob�dos  pela
aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =     A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo   
            Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =                           A�vo Total                                   
           Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =     A�vo Circulante     
           Passivo Circulante

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação ou do item
per�nente. 

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Federal dos Técnicos (CFT) ou no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em plena validade; 
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9.11.2. Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e
prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.11.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
serviços executados com as seguintes caracterís�cas mínimas:

9.11.2.1.1 Prestação de serviços de vigilância eletrônica e/ou videomonitoramento em sistemas com,
no mínimo, 50 (cinquenta) pontos de monitoramento;

9.11.2.1.2 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses na prestação dos
serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade
de os 12 (doze) meses  serem ininterruptos, conforme item 10.6.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.

9.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

9.11.2.4. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos
do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.2.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, se necessário for, nos casos em que há
necessidade de se realizar diligências posteriores a fim de comprovar a veracidade dos atestados já
apresentados, conforme orienta o Acórdão 12754/2019 - TCU - 1ª Câmara.

9.11.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante;

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
bene�cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va equiparada, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de jus�fica�va.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua con�nuidade.
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9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a proposta de preço, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade
com o modelo anexo a este Edital;

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
úl�mos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alterna�vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do
sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de
mo�vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
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11.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
eletrônico constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. 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
repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não re�rar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a
par�r da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-
se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respec�vas quan�dades, preços registrados e demais condições.

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 
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16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a par�r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo
eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo
eletrônico.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

16.3.1. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência
do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços. 
 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
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20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

20.1.1. É admi�da a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. não man�ver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injus�ficadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significa�vos ao objeto da contratação;

21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va neste Edital.

21.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo�vos 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;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

21.5.1. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela contratante.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da
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responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo
Administra�vo de Responsabilização – PAR. 

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público. 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do
Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência. 
 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

22.1. Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da úl�ma proposta individual apresentada
durante a fase compe��va.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será u�lizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos ar�gos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@unilab.edu.br, ou por pe�ção dirigida ou protocolada no  endereço Av. da Abolição, nº 03, Centro,
CEP 62.790-000, Redenção/CE, Divisão de Licitações.

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço licitacao@unilab.edu.br.
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23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do Edital e dos anexos.

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

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
par�cipantes e a Administração.

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e 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.

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras,  e
também poderão ser lidos e/ou ob�dos no endereço eletrônico h�p://www.unilab.edu.br/licitacoes-
ceara/, e os autos do processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
endereço eletrônico h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0.

24.12. Os proponentes, licitantes e contratados devem respeitar os preços máximos estabelecidos
nas normas de regência de contratações públicas federais, a exemplo do Decreto no 7.983, de 8 de abril de
2013, quando par�ciparem de licitações públicas;

24.12.1. o descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos
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responsáveis e da licitante contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

24.13. Em atendimento ao Acórdão TCU 1872/2018 foi implementada regra que impede a aceitação
pelo pregoeiro, na fase de fase de negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de
preço unitário de item já definido na etapa de lances, pelo fornecedor, quer para os itens adjudicados
individualmente, quer para os adjudicados em grupos. 

24.14. É facultado ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promoção
de diligência des�nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo (Art. 43, § 3o da Lei
8.666/93).

24.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.15.1. ANEXO I - Termo de Referência  (SEI nº 0477770);

24.15.1.1. Apêndice I do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar  (SEI nº 0463142);

24.15.1.2. Apêndice II do Anexo I - Instrumentos de Medição de Resultado (SEI nº 0463143);

24.15.1.3. Apêndice III do Anexo I - Modelo de Ordem de Serviço (SEI nº 0463145);

24.15.1.4. Apêndice IV do Anexo I - Documentos de Par�cipação IRP (SEI nº 0463147);

24.15.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços  (SEI nº 0479657);

24.15.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato (SEI nº 0479670); 

24.15.4. ANEXO IV –  Modelo de Proposta de Preço (SEI nº 0479827);

 

Redenção-CE, 13 de junho de 2022

 

 

Márcia Rejane Damasceno Dias

Chefe da Seção de Elaboração de Editais e Apoio Administra�vo

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REJANE DAMASCENO DIAS, CHEFE SEÇÃO DE
ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO ADMINISTRATIVO, em 13/06/2022, às 08:20, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0479713 e o
código CRC F568069D.

 

Referência: Processo nº 23282.003983/2022-36 SEI nº 0479713
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000
h�p://www.unilab.edu.br/

1. DO OBJETO

 

1.1. Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos
componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,
nas cidade de Redenção e Acarape, no estado do Ceará, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas
neste instrumento:

 
Item 1

Descrição/Especificação:  Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Gerenciador: 158565 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (UNILAB)

Requisição Mínima por Pedido Quan�dade Total
23868 Posto 358,74 300 3.240

Valor Total Est. por Órgão
(R$) 1.162.317,60

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Par�cipante: 153045 -
Universidade Federal do Ceará

(UFC)

Órgão Par�cipante: 158957 -
Ins�tuto Federal do Ceará -

Campus Umirim (IFCE/Umirim)

Órgão Par�cipante: 158315 -
Ins�tuto Federal do Ceará -

Campus Quixadá
(IFCE/Quixadá)

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

23868 Posto 358,74 1.080 2.400 216 432 300 600
Valor Total Est. por Órgão

(R$) 860.976,00 154.975,68 215.244,00

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Par�cipante: 158958 -
Ins�tuto Federal do Ceará -

Campus Araca� (IFCE/Araca�)

Órgão Par�cipante: 158955 -
Ins�tuto Federal do Ceará -

Campus Jaguaribe
(IFCE/Jaguaribe)

Órgão Par�cipante: 158719 -
Universidade Federal do

Cariri (UFCA)

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

23868 Posto R$ 358,74 144 300 144 300 612 1.224
Valor Total Es�mado por

Órgão 107.622,00 107.622,00 439.097,76

Valor Global Es�mado (R$) 3.047.855,04
 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de caráter con�nuado.

1.3. Os quan�ta�vos e respec�vos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.3.1. A unidade de medida da contratação é o 'Posto';

1.3.1.1. O termo 'Posto' equivale à disponibilização, durante 01 (um) mês de prestação dos serviços
objeto da contratação, de 01 (um) Ponto de Monitoramento, no qual ficará instalada/disposta 01 (uma)
câmera.

1.3.2. Na presente contratação, es�ma-se a necessidade por alocação de:
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1.3.2.1. UNILAB: 135 (cento e trinta e cinco) Pontos de Monitoramento

1.3.2.2. UFC: 200 (duzentos) Pontos de Monitoramento;

1.3.2.3. IFCE Campus Umirim: 36 (trinta e seis) Pontos de Monitoramento;

1.3.2.4. IFCE Campus Quixadá: 50 (cinquenta) Pontos de Monitoramento;

1.3.2.5. IFCE Campus Araca�: 25 (vinte e cinco) Pontos de Monitoramento;

1.3.2.6. IFCE Campus Jaguaribe: 25 (vinte e cinco) Pontos de Monitoramento;

1.3.2.7. UFCA: 102 (cento e dois) Pontos de Monitoramento.

1.3.3.  Ressalta-se que, conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar - ETP da UNILAB e dos Órgãos
Par�cipantes, o quan�ta�vo es�mado se baseia na previsão de que, durante 12 (doze) meses, até metade do
quan�ta�vo da Ata de Registro de Preços a ser celebrada será consumido, u�lizando-se o saldo remanescente
da mesma para formalização de Contrato;

1.3.3.1. Sendo assim, o quan�ta�vo disposto na tabela acima, na prá�ca, representa,
aproximadamente, para o órgão gerenciador, o dobro do quan�ta�vo anual es�mado para a contratação
dos serviços, enquanto que para os órgãos par�cipantes, indica o quan�ta�vo anual es�mado, conforme
disposto abaixo:

 
UNILAB

(Quan�ta�vo de Pontos de Monitoramento) x 12 x 2 = 135 x 12 x 2 = 3.240
UFC IFCE Campus Umirim IFCE Campus Quixadá IFCE Campus Araca� IFCE Campus Jaguaribe UFCA

(Quan�ta�vo de
Pontos de

Monitoramento)
x 12  = 200 x 12

= 2.400

(Quan�ta�vo de
Pontos de

Monitoramento) x 12
= 36 x 12 = 432

(Quan�ta�vo de
Pontos de

Monitoramento) x 12
= 50 x 12 = 600

(Quan�ta�vo de
Pontos de

Monitoramento) x
12 = 25 x 12 = 300

(Quan�ta�vo de
Pontos de

Monitoramento) x 12 =
25 x 12 = 300

(Quan�ta�vo de
Pontos de

Monitoramento)
x 12 = 102 x 12 =

1.224
 

1.3.3.2. Para a UNILAB, de início, espera-se que seja solicitada, de início, a alocação de, pelo
menos, 25 (vinte e cinco) Pontos de Monitoramento (por localidade constante do item 7.1.3), ou, para o
período de 12 (doze) meses, 300 (trezentos) Postos.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

1.5. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das
partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar�go 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 

2.1. A Jus�fica�va e obje�vo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter con�nuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se cons�tuindo em quaisquer das a�vidades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja
execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. Serviço con�nuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva; 

5.1.2. A empresa contratada deverá:

5.1.2.1. Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07
(sete) dias por semana, conforme especificações mínimas con�das neste documento, disponibilizando os
equipamentos necessários mediante o regime de comodato;

5.1.2.2. Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
so�ware e link de internet, conforme disposto na tabela abaixo:

 

Seq. Descrição

Quan�ta�vos Es�mados

UNILAB UFC
IFCE

Campus
Umirim

IFCE
Campus
Quixadá

IFCE
Campus
Araca�

IFCE
Campus

Jaguaribe
UFCA

1

Câmera IP Fixa, Tipo
"Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE
(Power Over
Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x
1080;

- Alcance de 30
(trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens
por Segundo - IPS;

- Caixa de Proteção,
em material e
especificações
compa�veis com a
câmera
disponibilizada.

135 200 36 50 25 25 102

2

Switch:

- Funcionalidade PoE
(Power Over
Ethernet);

- Portas RJ45,
10/100/1000 Mbit;

- Quan�dade de
portas compa�vel
com a necessidade de
câmeras.

Suficiente
para

atender ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

3 Estação de
Monitoramento
Completa:

- Resolução de
Imagens

4 3 2 1 2 2 6
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(Visualização): 1920 x
1080;

- CPU, Processador 3,8
GHz, 16 GB de
Memória RAM;

- Teclado;

- Mouse;

- Monitor/TV 32",
Colorido, Full HD;

- No-Break.

4

Sistema de
Armazenamento de
Imagens:

- Gravador Digital de
Vídeo;

- DVR;

- HD Interno suficiente
p/ 15 (quinze) dias de
gravação;

- No-Break.

Suficiente
para

atender ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

Suficiente
para atender

ao
quan�ta�vo
de câmeras

5

Link de Internet
Dedicado:

- IP Fixo;

- Velocidade de
Conexão: 100 Mbps

4 3 1 1 1 1 6

6 So�ware de
Monitoramento

- Acesso Remoto, via
WEB e/ou aplica�vo;

- Compa�vel com os
equipamentos de
CFTV disponibilizados;

- Janelas
redimensionáveis para
melhor ajuste à tela
do Monitor /TV;

- Customização de
mosaicos e layouts de
visualização;

- Legendas nas
câmeras;

- Zoom em tempo
real;

- Controle e troca das
câmeras pelo teclado
ou teclado virtual;

- Reprodução rápida
de até 01 (um)
minuto;

- Pause instantâneo;

1 1 1 1 1 1 1
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- Snapshot com
exportação em JPG ou
encaminhada por e-
mail;

- Sequenciamento
de câmeras com
tempo ajustável;

- Gerenciamento de
gravações com
reciclagem automá�ca
das imagens gravadas
localmente ou nos
servidores da rede;

- Zoom digital na
busca para todas as
câmeras;

- Reprodução de
imagens gravadas
localmente ou
remotamente;

- Pesquisa por data e
hora;

- Reprodução
simultânea de até 16
câmeras por monitor;

- Reprodução com
ajuste de velocidade e
controle
de play, pause e stop;

- Facilidade de
navegação, com barra
de horas e minutos na
busca das gravações;

- Atualizações
gratuitas via Internet,
sem a necessidade de
reinstalação;

- Tela com informação
em português;

- Suporte a realização
de pesquisa,
visualização e
configuração
simultaneamente;

- Marca d’água digital
para cer�ficação das
fotos e vídeos gerados
pelo so�ware;

- Restrição de funções
e câmeras para
usuários específicos;

- Filtro de IP para
restrição de acesso
externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema
para o operador;
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- Registros do sistema
(logs) de eventos dos
usuários, acesso
remoto, conexões
com os disposi�vos,
configurações do
sistema, operações de
gravação, reciclagem
de imagens e eventos
de automação
(entradas e saídas).

 

5.1.2.3. Disponibilizar acessórios, periféricos e demais componentes necessários ao funcionamento
dos equipamentos constantes do item anterior, tais como roteadores, cabos/fontes de alimentação,
conectores (P4 e balun), baterias etc;

5.1.2.4. Realizar a instalação, configuração e habilitação dos equipamentos e demais recursos
materiais disponibilizados, de forma a proporcionar o adequado funcionamento do sistema de CFTV;

5.1.2.5. Disponibilizar treinamento aos usuários da Contratante que u�lizarem o sistema, bem
como manual do usuário sobre operacionalização e funcionamento do mesmo;

5.1.2.6. Manter os recursos materiais disponibilizados em pleno estado de funcionamento e
conservação, fornecendo assistência técnica e executando quaisquer serviços de manutenção preven�va
e corre�va necessários;

5.1.2.7. Providenciar todas as cer�ficações e licenças necessárias aos recursos materiais
disponibilizados.

5.1.3. Os serviços objeto desta contratação possuem natureza con�nuada, que, pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e con�nua, por mais de um
exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento das a�vidades
finalís�cas da ins�tuição , de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da
missão ins�tucional desta pasta, em conformidade com o disposto no § 1º do Art. 1º da Portaria nº 476, de 03
de janeiro de 2022 , da Reitoria da UNILAB;

5.1.3.1. Por se tratar de serviços con�nuados, o ajuste resultante desta contratação será executado
pelo período inicial de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta)
meses, em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

5.1.4. Por ocasião de eventual encerramento ou rescisão do ajuste, não será necessária a realização de
transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

5.1.5. Rela�vamente às soluções de mercado, foi possível, a par�r do levantamento feito em editais de
contratações de serviços em outros órgãos públicos, iden�ficar o disposto na tabela a seguir:

 
Sol nº Descrição

1 Aquisição de câmeras e demais itens componentes de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
com contratação, em separado, de serviços de manutenção e assistência técnica dos mesmos.

2

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes
de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, incluindo execução de serviços
de infraestrutura eventualmente necessários.

3

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes
de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, sem incluir a execução de
serviços de infraestrutura eventualmente necessários.

 

5.1.6. A solução escolhida foi a de nº 03, pelos seguintes mo�vos:

5.1.6.1. A aquisição de equipamentos, com a contratação, em separado, de serviços de
manutenção e assistência técnica para os mesmos, demandaria a instrução de, no mínimo, 02 (dois)
processos dis�ntos, o que representaria, possivelmente, maiores custos administra�vos e relacionados a
logís�ca para a ins�tuição;
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5.1.6.2. A aquisição de equipamentos também dependeria da disponibilização/existência de
recursos de inves�mento, os quais tem sofrido redução ao logo dos úl�mos anos;

5.1.6.3. Os equipamentos porventura adquiridos poderiam, com o tempo, ter sua tecnologia
defasada, o que demandaria sua subs�tuição por outros novos;

5.1.6.4. Boa parte dos fornecedores pesquisados no mercado não possuem capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional para execução de serviços de infraestrutura (por não serem da área de
engenharia). Diante disso, incluir tais a�vidades na solução poderia, possivelmente, reduzir a
compe��vidade do certame, aumentando os custos da contratação;

5.1.6.5. Sendo assim, entende-se que a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de
comodato, e de so�ware de monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência
e treinamento, sem incluir a execução de serviços de infraestrutura eventualmente necessário, seja a
solução mais adequada e que melhor atenderia às necessidades da UNILAB.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento
das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do Contrato.

 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

6.1. Os critérios de sustentabilidade para a presente contratação são os dispostos abaixo:

6.1.1. Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada deverá adotar
prá�cas de sustentabilidade e de natureza ambiental na execução dos serviços, observando, no que for cabível,
a IN SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e
a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Ins�tui a Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos.

6.1.1.1. A Contratada deverá:

I - Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for
o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos;

II - Subs�tuir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

III - Separar e acondicionar, em recipientes adequados para des�nação específica, as baterias,
pilhas, óleos e frascos de aerossóis em geral, demonstrando os procedimentos u�lizados para o
recolhimento adequado dos materiais;

IV - U�lizar pilhas e baterias com composição que respeite os limites máximos de chumbo,
cádmio e mercúrio, conforme Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008;

V - Racionalizar o consumo de energia elétrica, com u�lização de equipamentos mais
eficientes, que possuam E�queta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme
regulamentações, para os casos possíveis;

VI - Priorizar, na execução dos serviços, o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local;

VII - Adotar prá�cas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação dos
resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta sele�va, conforme legislação
específica;

VIII - Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de �ntas, óleos e
solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas, responsáveis
pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou des�nação final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos u�lizados para o recolhimento adequado dos materiais.

6.1.1.2. Os recursos materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação
entre custos e bene�cios, considerando-se os impactos ambientais, posi�vos e nega�vos, associados ao
produto;

6.1.1.3. A qualquer tempo, a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais u�lizados, podendo vir a solicitar a subs�tuição de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade;

6.1.1.4. Os materiais fornecidos/disponibilizados e suas embalagens deverão, preferencialmente,
ser fabricados com materiais que possam ser reciclados.
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7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. Os serviços con�nuados de vigilância eletrônica com sistema de monitoramento 24 (vinte e
quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, com Circuito Fechado de Televisão (CFTV), objeto desse Termo de
Referencia, serão executados pela Contratada obedecendo ao estabelecido no Contrato, nas disposições legais
e regulamentares per�nentes, na Proposta de Preços, bem como no Instrumento Convocatório e
demais anexos;

7.1.2. A localização e os quan�ta�vos dos pontos de monitoramento a serem disponibilizados pela
Contratada observarão o disposto nos Projetos Execu�vos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), fornecidos
pela Contratante;

7.1.3. A tabela abaixo traz o quan�ta�vo es�mado de pontos de monitoramento em cada uma das
unidades a serem atendidas:

 

Órgão Seq. Localidade Endereço
Quant. Es�mada

de Pontos de
Monitoramento

Órgão
Gerenciador:

UNILAB

1 Campus da
Liberdade

Av. da Abolição, 3 - Centro - CEP: 62.790-000
Redenção/CE - Brasil 22

2 Unid. Acad.
dos Palmares

Rodovia CE 060 - Km 51 - CEP: 62.785-000
Acarape/CE - Brasil 28

3 Campus das
Auroras

R. J. F. de Oliveira, s/n - Cj. Ant. Bonfim - CEP: 62.790-000
Redenção/CE - Brasil 84

4 Fazenda
Piroás

Localidade de Piroás, Distrito de Barra Nova
Redenção/CE - Brasil 1

Total Es�mado de Pontos de Monitoramento (UNILAB) 135

 
Órgãos

Par�cipantes

1 UFC - Campi
de Fortaleza

Av. da Universidade, 2853 - Bairro: Benfica - Fortaleza/CE -
CEP: 60.020-181 200

2 IFCE - Campus
de Umirim

R. Carlos Antônio Sales, s/n - Bairro: Floresta - Umirim/CE -
CEP: 62.660-000 36

3 IFCE - Campus
de Quixadá

Av. José de Freitas Queiroz, 5000 - Bairro: Cedro -
Quixadá/CE - CEP: 63.902-580. 50

4 IFCE - Campus
de Araca�

Rodovia CE 040, km 137,1 - Bairro: Aeroporto - Araca�/CE
CEP: 62.800-000 25

5 IFCE - Campus
de Jaguaribe

R. Pedro Bezerra de Menezes - Bairro: Manoel Costa
Moraes - Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000 25

6
UFCA -

Campus de
Juazeiro

Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro: Cidade
Universitária - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63.048-080 42

7 UFCA - Centro
Mul�uso

R. Interventor Erivano Cruz, 120 - Bairro: Centro - Juazeiro
do Norte/CE - CEP 63.011-085 02

8 UFCA -
Campus Crato

R. Ícaro de Sousa Moreira, 126 - Bairro Muri� - Crato/CE -
CEP: 63.130-025 21

9
UFCA -

Campus
Barbalha

R. Divino Salvador, 284 - Bairro: Alto do Rosário -
Barbalha/CE - CEP: 63.180-000 21

10
UFCA -

Campus Brejo
Santo

R. Olegário Emídio de Araújo, s/n - Bairro Aldeota - Brejo
Santo/CE - CEP: 63.260-000 14

11 UFCA -
Campus Icó

R. Raimunda Pereira de Melo, 1010 - Bairro Novo Centro -
Icó/CE - CEP: 63;430-000 02

Total Es�mado de Pontos de Monitoramento (Órgãos Par�cipantes) 438
 

7.1.4. A Contratada deverá disponibilizar suporte, através de telefone e/ou visita técnica, para a resolução de
dúvidas referentes à operacionalização do sistema, sempre que solicitado;

7.1.5. Os chamados para verificação de problemas técnicos deverão ser atendidos no prazo de até 72
(setenta e duas) horas;
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7.1.6. As câmeras deverão ser digitais, com u�lização do protocolo IP, e deverão suportar o protocolo MPEG-
4, que será distribuído através da rede IP. Uma vez na rede, o vídeo poderá ser visualizado nos monitores através dos
equipamentos de gravação;

7.1.7. O Sistema de CFTV a ser implantado deverá ser totalmente digital, desde a captação até o sistema de
gravação, não devendo haver nenhum componente analógico, trazendo vantagens como possibilidade de u�lização
de câmeras de alta resolução, Power Over Ethernet (PoE), entradas e saídas digitais;

7.1.7.1. Entende-se, como Sistema Digital de CFTV IP, uma rede de vídeo transportada via protocolo IP,
através de switchs de rede e com gravação em um servidor com so�ware de gerenciamento.

7.1.8. Toda a operação e gerenciamento dos pontos de captação de imagens deverão ser realizados pelo
sistema de gravação digital, o qual, por meio de so�ware, executará todas as funções de gravação e visualização de
imagens em tempo real ou já gravadas;

7.1.9. Todas as câmeras previstas deverão ser do �po PoE (Power Over Ethernet), sendo alimentadas através
de switch PoE (aderente ao padrão IEEE 802.3af PoE) e devendo implementar transmissão de vídeo com compressão
em MPEG-4. Obter-se-á, com isso, economia de banda da rede, bem como de disco rígido, durante a gravação dos
eventos;

7.1.10. O sistema de CFTV não u�lizará a rede da Contratante, sendo necessário que a Contratada providencie
link de internet dedicado às suas custas para viabilizar a rede IP e os acessos da Contratante pelo sistema de gestão
de imagens e/ou site da Contratada;

7.1.11. O so�ware de monitoramento somente poderá ser acessado pelos usuários possuidores de senhas de
acesso, devendo ser disponibilizadas, pelo menos, 10 (dez) acessos/senhas para a Contratante.

7.2. A execução dos serviços será iniciada a par�r da emissão da Ordem de Serviço, na forma que segue:

7.2.1. A Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço, para
conclusão dos serviços de instalação e configuração de todos os equipamentos do sistema;

7.2.2. O Modelo de Ordem de Serviço consta do Anexo III deste Termo de Referência;

7.2.3. A garan�a dos serviços executados será de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a par�r da data
do Recebimento Defini�vo.

 

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

 

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios nas quan�dades e qualidades necessárias, promovendo sua subs�tuição quando necessário,
conforme disposto no 5.1.2.2 deste Termo de Referência.

 

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

 

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes caracterís�cas:

9.1.1. Os preços devem levar em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos
serviços contratados, tais como, materiais, equipamentos, peças, componentes, tributos, taxas, fretes, seguros,
mão de obra, trabalhos eventuais em finais de semana, feriados e durante o período noturno, treinamentos,
bem como quaisquer outras despesas e encargos não mencionados que venham incidam ou venham a incidir
sobre a contratação;

9.1.2. A infraestrutura �sica (cabeamento de rede, pontos de energia, rack's, patch's panel, patch's
cord, réguas etc), incluindo eventuais adequações e/ou manutenções necessárias na mesma, será de
responsabilidade da Contratante.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
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10.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência.

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 05/2017.

10.6. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização
destes em a�vidades dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en�dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.7. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
Contrato.

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.9. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
no�ficações expedidas.

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o
serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas
neste Termo de Referência e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à União ou à en�dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

11.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.

11.5. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n°
7.203, de 2010.

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF,
a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) Prova de regularidade rela�va à Seguridade
Social; 2) Cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) Cer�dões que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal/Estuadl ou Distrital do domicílio ou sede da Contratada; 4) Cer�dão de
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Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 05/2017.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole�vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações trabalhistas,
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante.

11.8. Comunicar, ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução
do empreendimento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do Contrato;

11.12. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo
determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos execu�vos que fujam às especificações do memorial descri�vo.

11.15. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.16. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.17. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do Contrato,
principalmente no que concerne às imagens porventura armazenadas em Gravadores Digitais de Vídeo.

11.18.1. Somente será concedido acesso/senha, ao so�ware de monitoramento, a usuários previamente
autorizados pela Gestão do Contrato.

11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante.

11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

11.22. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII - F da
Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017:

11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e u�lizar os mesmos sem limitações;

11.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua u�lização sem que exista autorização expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
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12. DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

12.1. É permi�da a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato, nas seguintes condições:

12.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;

12.1.2. A subcontratação será restrita aos serviços instalação, configuração, manutenção e treinamento.

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.

12.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, nos percentuais mínimo de 2,5% (dois e meio por cento) e máximo de 25%
(vinte e cinco por cento), atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens
e serviços a serem fornecidos e seus respec�vos valores;

12.4.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão,
aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

12.4.3. A empresa contratada se comprometerá a subs�tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta
dias, na hipótese de ex�nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execução total, no�ficando o órgão ou en�dade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs�tuição, hipótese em que ficará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. A empresa contratada será responsável pela padronização, pela compa�bilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação;

12.4.5. A exigência de subcontratação não será aplicável quando a licitante for:

12.4.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.5.2. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

12.4.5.3. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
par�cipação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des�nados diretamente
às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

12.4.7. São vedadas:

12.4.7.1. A subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas:

I - Disponibilização de equipamentos e demais recursos materiais em regime de comodato.

12.4.7.2. A subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
par�cipando da licitação; e

12.4.7.3. A subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sócios em comum com a empresa contratante.

 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
man�das as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à con�nuidade do Contrato.

 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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14.1. A Fiscalização do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67
da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. As a�vidades de Gestão e Fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preven�va, ro�neira e sistemá�ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor,
desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas a�vidades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

14.6. A Fiscalização Técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

14.7. Durante a execução do objeto, o Fiscal Técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

14.8. O Fiscal Técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se
for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.9. Em hipótese alguma, será admi�do que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.10. A Contratada poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.11. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas neste Termo de
Referência.

14.12. O Fiscal Técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

14.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma�va
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per�nente à contratação.

14.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

 

15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

 

15.1. A avaliação da execução do objeto u�lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
conforme Anexo II, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a Contratada:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
a�vidades contratadas; ou

b) Deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com
qualidade ou quan�dade inferior à demandada.
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15.1.1.  A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

15.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

15.2.1. Os serviços serão medidos pelas quan�dades efe�vamente consumidas;

15.2.2. Será considerado, para fins de medição e pagamento, como data de início da prestação dos
serviços, o dia em que o sistema �ver seu funcionamento iniciado, não sendo considerados, portanto, os dias
compreendidos entre a data de emissão da Ordem de Serviço e a data imediatamente anterior à de início do
funcionamento;

15.2.3. A verificação da conformidade do serviço executado será realizada com base nos parâmetros
previstos neste Termo de Referência.

15.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso
se constate que a Contratada:

15.3.1. Não produziu os resultados acordados;

15.3.2. Deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

15.3.3. Deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

 

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 

16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do Recebimento Defini�vo dos serviços, nos
termos abaixo.

16.2. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

16.2.1. Deverão ser enviados os seguintes documentos:

16.2.1.1. Relatório de Execução de Serviços;

16.2.1.2. Medição prévia dos serviços executados no período, através de Planilha
contendo Memorial de Cálculo detalhado.

16.3. O Recebimento Provisório será realizado pelo Fiscal Técnico, após a entrega da documentação acima,
da seguinte forma:

16.3.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
finais que se fizerem necessários.

16.3.1.1. Para efeito de Recebimento Provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato

16.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úl�ma e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

16.3.1.3. O Recebimento Provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

16.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par�r do recebimento dos documentos da Contratada, o
Fiscal Técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo
ao Gestor do Contrato.

16.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do Contrato, em
relação à fiscalização técnica e administra�va e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao Gestor do Contrato para Recebimento Defini�vo.
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16.3.2.2. Será considerado como ocorrido o Recebimento Provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl�mo. 

a) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes�vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o Recebimento Provisório no
dia do esgotamento do prazo.

16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par�r do Recebimento Provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o Recebimento Defini�vo, ato que concre�za o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes: 

16.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
per�nentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respec�vas correções; 

16.4.2. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de Recebimento Defini�vo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs�tuto. 

16.5. O Recebimento Provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das
responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor.

16.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado
pelo Fiscal do Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

17. DO PAGAMENTO

 

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do Recebimento Defini�vo do serviço, conforme este
Termo de Referência.

17.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a Contratante deverá comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura. 

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

17.5.1. O prazo de validade; 

17.5.2. A data da emissão; 

17.5.3. Os dados do Contrato e do órgão contratante; 

17.5.4. O período de prestação dos serviços; 

17.5.5. O valor a pagar; e 

17.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante.

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para
pagamento.
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17.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital. 

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

17.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e
necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

17.11. Persis�ndo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administra�vo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa. 

17.12. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

17.12.1. Será rescindido o Contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por
mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 

17.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou
en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial
a prevista no ar�go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 05/2017, quando
couber.

17.15. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu
quadro societário servidor público da a�va do órgão Contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efe�vo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 

18. REAJUSTE

 

18.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.

18.2. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais
serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte
fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

R = V (I - Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta
na licitação;

I = Índice rela�vo ao mês do reajustamento.
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18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos
efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada a
importância calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado
o índice defini�vo.

18.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa
mais ser u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de Termo Adi�vo. 

18.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

 

19. GARANTIA DA EXECUÇÃO

 

19.1. Não haverá exigência de garan�a contratual de execução, pelas razões abaixo jus�ficadas:

19.1.1. A exigência de prestação de garan�a resultaria no encarecimento da contratação, onerando as
propostas apresentadas; e

19.1.2. A exigência de garan�a poderia representar a diminuição do universo de interessados,
restringindo a compe�ção.

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

20.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

20.1.1. Falhar na execução do Contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.3. Fraudar na execução do Contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as
seguintes sanções:

20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa�vos para o serviço
contratado;

20.2.2. Multa de: 

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecução total da obrigação assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das Tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo�vos 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. 

20.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 20.2.4 também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va neste Termo de Referência.

20.4. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:

 
Tabela 1

Grau Correspondência
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato

 
Tabela 2

Item Descrição Grau

1 Permi�r situação que crie a possibilidade de causar dano �sico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:
5 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 01
6 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

7 Subs�tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia; 01

8 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente no�ficada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03

9 Indicar e manter durante a execução do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato; 01
10 Providenciar treinamento aos usuários do sistema, conforme previsto neste Termo de Referência. 01

 

20.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

20.6.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.6.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

20.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra�cados. 

20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

20.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados
judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
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proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR. 

20.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administra�va.

20.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato
lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público. 

20.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

21.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Federal dos Técnicos (CFT) ou no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em plena validade;

21.3.2. Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos
compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente, mediante a apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

21.3.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
serviços executados com as seguintes caracterís�cas mínimas:

a) Prestação de serviços de vigilância eletrônica e/ou videomonitoramento em sistemas
com, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos de monitoramento;

b) Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses na prestação dos
serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo
obrigatoriedade de os 12 (doze) meses serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP nº 05/2017.

21.3.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica
principal ou secundária especificadas no Contrato Social vigente;

21.3.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou se decorrido,
pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 05, de 2017;

21.3.2.4. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação
se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos
termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 05/2017;

21.3.2.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 05/2017.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

21.4.1. Valor Global: R$ 3.047.855,04 (três milhões, quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco
reais e quatro centavos);

21.5. O critério de julgamento da proposta é o Menor Preço por Item.

21.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no Edital.

 

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
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22.1. O custo es�mado da contratação é de R$ 3.047.855,04 (três milhões, quarenta e sete mil, oitocentos e
cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

 

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

23.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do Contrato ou
instrumento equivalente.

 

Anexos:

 

a) Anexo I - Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI nº: 0463142);

b) Anexo II - Instrumentos de Medição de Resultado (SEI nº: 0463143);

c) Anexo III - Modelo de Ordem de Serviço (SEI nº: 0463145);

d) Anexo IV - Documentos de Par�cipação - IRP (SEI nº: 0463147).

 
Responsável

Nome SIAPE nº
Elano Arruda de Oliveira 2151316

Documento assinado eletronicamente por ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA, COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS, SUBSTITUTO, em 08/06/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0477770 e o código CRC
F4822855.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Con�nuos sem dedicação exclusiva de mão de obra
Atualização: Julho/2021

Criado por elanoarruda, versão 2 por elanoarruda em 08/06/2022 11:20:02.
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Estudo Técnico Preliminar 9/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23282.003983/2022-36

2. Descrição da necessidade

2.1. A contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade
de Redenção e Acarape, no estado do Ceará, justifica-se em razão dos seguintes fatores:

2.1.1. A formalização da presente demanda foi motivada por meio do Processo SEI nº 23282.506866/2019-
24, notadamente, através do Despacho SEI nº 0360498;

2.1.2. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos,
colaboradores, discentes e bens patrimoniais da UNILAB, garantindo a integridade física e estrutural da
instituição;

2.1.3. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial
prestado no âmbito das unidades da UNILAB no estado do Ceará, propiciando aumento da qualidade das
atividades;

2.1.4. Devido a limitações orçamentárias, a instituição terá que reduzir o efetivo de postos de trabalho de
vigilância orgânica alocado em suas unidades, tornando-se imprescindível a adoção de alternativas que
reduzam custos e evitem que se crie situações de vulnerabilidade;

2.1.5. A contratação tem como objetivos, ainda:

2.1.5.1. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de
invasores, vândalos, depredadores entre outras pessoas mal intencionadas;

2.1.5.2. Tornar mais eficiente o monitoramento e fiscalização dos procedimentos de segurança
praticados por funcionários e prestadores de serviços no local;

2.1.5.3. Permitir visualizar, monitorar e gravar imagens de diversos ambientes simultaneamente;

2.1.5.4. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da
segurança que esteja ocorrendo no local monitorado;

2.1.5.5. Auxiliar no controle de acesso de pessoas e objetos nos recintos controlado.

2.1.6. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;

2.1.6.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos
serviços objeto desta contratação;

2.1.6.2. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP
nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

2.1.6.3. A UNILAB não dispõe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos
materiais para serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal contratação;
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2.1.6.4. As atividades a serem contratadas não estão compreendidas entre as desempenhadas por
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pró-Reitoria de Administração Rosalina Semedo de Andrade Tavares

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos serviços objeto deste estudo atendidas, a empresa
contratada deverá:

4.1.1. Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias
por semana, conforme especificações mínimas contidas neste documento, disponibilizando os equipamentos
necessários mediante o regime de comodato;

4.1.2. Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), software e link
de internet, conforme disposto na tabela abaixo:

Item Descrição (c/ Requisitos Mínimos a serem atendidos)
Quantitativo 

Estimado

1

Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x 1080;

- Alcance de 30 (trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens por Segundo - IPS;

- Caixa de Proteção, em material e especificações compatíveis com a câmera
disponibilizada.

135

2

Switch:

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- Portas RJ45, 10/100/1000 Mbit;

- Quantidade de portas compatível com a necessidade de câmeras.

Suficiente para 
atender ao 

quantitativo de 
câmeras

Estação de Monitoramento Completa:

- Resolução de Imagens (Visualização): 1920 x 1080;

- CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB de Memória RAM;



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar 9/2022

3 de 13

RASCUNHO

3 - Teclado;

- Mouse;

- Monitor/TV 32", Colorido, Full HD.

- No-Break.

4

4

Sistema de Armazenamento de Imagens:

- Gravador Digital de Vídeo - DVR;

- HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação;

- No-Break.

Suficiente para 
atender ao 

quantitativo de 
câmeras

5

Link de Internet Dedicado:

- IP Fixo;

- Velocidade de Conexão: 100 Mbps.

4

6

Software de Monitoramento

- Acesso Remoto, via WEB e/ou aplicativo;

- Compatível com os equipamentos de CFTV disponibilizados;

- Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à tela do Monitor/TV;

- Customização de mosaicos e layouts de visualização;

- Legendas nas câmeras;

- Zoom em tempo real;

- Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual;

- Reprodução rápida de até 01 (um) minuto;

- Pause instantâneo;

- Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail;

- Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável;

- Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das imagens gravadas
localmente ou nos servidores da rede;

- Zoom digital na busca para todas as câmeras;

- Reprodução de imagens gravadas localmente ou remotamente;

- Pesquisa por data e hora;

- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor;

- Reprodução com ajuste de velocidade e controle de ,  e ;play pause stop

- Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na busca das gravações;

- Atualizações gratuitas via Internet, sem a necessidade de reinstalação;

1
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- Tela com informação em português;

- Suporte a realização de pesquisa, visualização e configuração simultaneamente;

- Marca d’água digital para certificação das fotos e vídeos gerados pelo software;

- Até 16 (dezesseis) usuários para gerenciamento com permissões por grupos;

- Restrição de funções e câmeras para usuários específicos;

- Filtro de IP para restrição de acesso externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema para o operador;

- Registros do sistema ( ) de eventos dos usuários, acesso remoto, conexões com oslogs
dispositivos, configurações do sistema, operações de gravação, reciclagem de imagens e
eventos de automação (entradas e saídas).

4.1.3.    Disponibilizar acessórios, periféricos e demais componentes necessários ao funcionamento dos
equipamentos constantes do item anterior, tais como roteadores, cabos e fontes de alimentação, conectores
(P4 e balun), baterias etc;

4.1.4. Realizar a instalação,  configuração e habilitação dos equipamentos e demais recursos materiais
disponibilizados, de forma a proporcionar o adequado funcionamento do sistema de CFTV;

4.1.5. Disponibilizar treinamento aos usuários da Contratante que utilizarem o sistema, bem como manual do
usuário sobre operacionalização e funcionamento do mesmo;

4.1.6. Manter os recursos materiais disponibilizados em pleno estado de funcionamento e conservação,
fornecendo assistência técnica e executando quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva
necessários;

4.1.6.1. Os chamados para verificação de problemas técnicos deverão ser atendidos no prazo de até
72 (setenta e duas) horas.

4.1.7. Providenciar todas as certificações e licenças necessárias aos recursos materiais disponibilizados.

4.2. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam atender à
necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a
integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas da instituição , de modo que sua
interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da missão institucional desta pasta, em conformidade
com o disposto no § 1º do Art. 1º da Portaria nº 476, de 03 de janeiro de 2022, da Reitoria da UNILAB.

4.3.  Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada deverá adotar práticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental na execução dos serviços, observando, no que for cabível, a IN SLTI/MP
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e a Lei nº 12.305, de 02
de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

4.3.1. A Contratada deverá:

4.3.1.1. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o
caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos;

4.3.1.2. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

4.3.1.3. Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinação específica, as baterias,
pilhas, óleos e frascos de aerossóis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o
recolhimento adequado dos materiais;

4.3.1.4.  Utilizar pilhas e baterias com composição que respeite os limites máximos de chumbo,
cádmio e mercúrio, conforme Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008;
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4.3.1.5. Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilização de equipamentos mais eficientes,
que possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações,
para os casos possíveis;

4.3.1.6. Priorizar, na execução dos serviços, o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local;

4.3.1.7.  Adotar práticas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação dos
resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislação
específica;

4.3.1.8.  Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis originários dos serviços executados,
para posterior repasse às empresas, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados
para o recolhimento adequado dos materiais.

4.3.2. Os recursos materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

4.3.3.  A qualquer tempo, a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade;

4.3.4.  Os materiais fornecidos/disponibilizados e suas embalagens deverão, preferencialmente, ser
fabricados com materiais que possam ser reciclados.

4.4. A prestação dos serviços deverá obedecer:

4.4.1. Às seguintes leis, decretos e portarias:

4.4.1.1. Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR -
do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho;

4.4.1.2. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui e regulamenta normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências;

4.4.1.3. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP;

4.4.1.4. Decreto nº 9.046, de 5 de maio de 2017 que dispõe sobre as condições para a contratação
plurianual de obras, bens e serviços, no âmbito do Poder Executivo federal;

4.4.1.5.  Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta,
mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e
das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;

4.4.1.6.  Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os serviços que serão
preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018.

4.4.1.7. Portaria Reitoria nº 476, de 03 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a alteração na definição
dos serviços considerados de natureza contínua no âmbito da UNILAB.

4.4.2. Às seguintes Instruções Normativas:

4.4.2.1. IN STLI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
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4.4.2.2.  IN SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratações de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

4.4.2.3. IN SEGES/MP nº 07, de 20 de setembro de 2018, que altera a Instrução Normativa nº 5, de
26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional;

4.4.2.4.  IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;

4.4.2.5. IN SEGES/ME nº 49, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrução Normativa nº 5, de 26
de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional;

4.4.2.6.  IN SEGES/ME nº 73, de 05 de Agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de
serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

4.4.3. Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis ao tipo de serviço a ser
contratado;

4.4.4. Às Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Segurança
e Saúde no Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas.

4.4.5. Em particular, no que couber:

4.4.5.1. Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Ceará;

4.4.5.2. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará;

4.4.5.3. Às normas do INMETRO;

4.4.5.4. Às normas internas da UNILAB.

4.5. A garantia dos serviços executados será, de no mínimo, 03 (três) meses, a contar da data de emissão do Termo
de Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em
desacordo com o pactuado.

4.6. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviço.

4.7.  Não será necessária a realização de transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas. 

5. Levantamento de Mercado

5.1.  O levantamento de mercado foi realizado previamente à elaboração deste estudo, utilizando parâmetros
previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 05 de agosto de 2020, e visando à eficiência, eficácia,
economicidade, padronização e práticas de mercado.

5.2. Relativamente às soluções de mercado, foi possível, a partir do levantamento feito em editais de contratações
de serviços em outros órgãos públicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol nº Descrição

1
Aquisição de câmeras e demais itens componentes de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
com contratação, em separado, de serviços de manutenção e assistência técnica dos mesmos.

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes
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2 de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, incluindo execução de serviços
de infraestrutura eventualmente necessário.

3

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes
de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, sem incluir a execução de
serviços de infraestrutura eventualmente necessário.

5.2.1. A solução escolhida foi a de nº 03, pelos seguintes motivos:

5.2.1.1. A aquisição de equipamentos, com a contratação, em separado, de serviços de manutenção
e assistência técnica para os mesmos, demandaria a instrução de, no mínimo, 02 (dois) processos
distintos, o que representaria, possivelmente, maiores custos administrativos e relacionados a
logística para a instituição;

5.2.1.2. A aquisição de equipamentos também dependeria da disponibilização/existência de recursos
de investimento, os quais tem sofrido redução ao logo dos últimos anos;

5.2.1.3. Os equipamentos porventura adquiridos poderiam, com o tempo, ter sua tecnologia
defasada, o que demandaria sua substituição por outros novos;

5.2.1.4. Boa parte das empresas pesquisadas no mercado não executam serviços de infraestrutura
(por não serem da área de engenharia);

5.2.1.5. Sendo assim, entende-se que a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em
regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo instalação, configuração,
manutenção, assistência e treinamento, sem incluir a execução de serviços de infraestrutura
eventualmente necessário, seja a solução mais adequada e que melhor atenderia às necessidades
da UNILAB.

5.3.  A Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 05 de agosto de 2020, prevê variadas possibilidades de
levantamento de mercado. Para o presente objeto, utilizou-se as seguintes metodologias:

5.3.1. Painel de Preços, do qual foi extraída a média de valores homologados em contratações similares de
outros órgãos da Administração Pública (Inciso I, art. 5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020); e

5.3.2. Pesquisa de Mercado com fornecedores, na qual foi possível a obtenção de 02 (duas) Propostas de
Preços (Inciso IV, art. 5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020).

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Entende-se como solução o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de
forma integrada, gerar os resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação.

6.2. A descrição da solução como um todo abrange a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato,
e de software de monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento.

6.2.1.  Por se tratar de serviços continuados, o ajuste resultante desta contratação será executado pelo
período inicial de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993;

6.2.2.  Os serviços serão executados sem dedicação exclusiva de mão de obra, tendo em vista que a
contratação não envolve a necessidade de permanência de postos de mão de obra terceirizada nas
instalações da Contratante;

6.2.3. Considera-se que seja recomendável a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), tendo em
vista que, conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:
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6.2.3.1. A contratação dos serviços será realizada por meio de unidades de medida, sendo
remunerados por meio da quantificação periódica do quantitativo de pontos  de monitoramento
efetivamente disponibilizados pela Contratada (art. 3º, Inciso II, Decreto nº 7.892/2013);

6.2.3.2. Pelo fato de não se possuir a totalidade dos Projetos Executivos de Circuito Fechado de
Televisão (CFTV) das unidades da instituição, não há como se precisar o quantitativo a ser
efetivamente demandado pela UNILAB (art. 3º, Inciso IV, Decreto nº 7.892/2013).

6.2.4. O regime de execução dos serviços será a Empreitada por Preço Unitário;

6.2.3.1.  Justifica-se a adoção de tal regime pelo fato de não se possuir precisão quanto aos
quantitativos totais a serem efetivamente executados, sendo os serviços, portanto, contratados por
preço certo de unidades determinadas;

6.2.3.1.1. A execução dos serviços se dará de acordo com a necessidade observada, com a
realização de medições, a fim de quantificar o que foi efetivamente executado, bem como os
correspondentes valores devidos;

6.2.3.1.2.  A quantificação/medição será realizada com base no quantitativo de postos de
monitoramento efetivamente disponibilizado, devidamente aferida e atestada pela
Fiscalização. 

6.3. A unidade de medida da contratação é o 'Posto'.

6.3.1. O termo 'Posto' equivale à disponibilização, durante 01 (um) mês de prestação dos serviços objeto da
contratação, de 01 (um) Ponto de Monitoramento, no qual ficará instalada/disposta 01 (uma) câmera;

6.3.2. A localização e os quantitativos dos pontos de monitoramento a serem disponibilizados pela
Contratada observará o disposto nos Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
fornecidos pela Contratante.

6.4. A infraestrutura física (cabeamento de rede, pontos de energia, rack's, patch's panel, patch's cord, réguas etc),
incluindo eventuais adequações e/ou manutenções necessárias na mesmacserá de responsabilidade da Contratante.

6.5. A tabela abaixo traz o resumo da contratação.

Item Descrição Unid. Quant.

1

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em
regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo instalação,
configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade de Redenção e
Acarape, no estado do Ceará.

Posto 3.240

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade demandada se baseia no(a)(s):

7.1.1. As metragens das áreas a serem atendidas;

7.1.2. A estimativa de necessidade de 01 (um) Ponto de Monitoramento a cada 400 (quatrocentos) metros
quadrados de área a ser atendida;

7.1.3. O prazo de duração inicial da contratação, de 12 (doze) meses;

7.1.4. O entendimento de que a contratação poderá ser realizada mediante o Sistema de Registro de Preços
(SRP), o que implica na estimativa de consumo de até metade do quantitativo da ARP a ser celebrada,
utilizando parte ou a totalidade do saldo remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato;
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7.1.5. A previsão de consumo, durante 12 (doze) meses, de até metade do quantitativo da Ata de Registro
de Preços a ser celebrada, utilizando parte ou a totalidade do saldo remanescente da mesma para posterior
formalização de Contrato.

7.2. Documentos que dão suporte à contratação:

7.2.1. O Projeto / Memorial Descritivo  de Rede Lógica - Cabeamento Estruturado e  CFTV da Unidade
, elaborado pela empresa Geometrie Projetos e Serviços de Urbanismo eAcadêmica dos Palmares

Arquitetura LTDA, CNPJ nº 15.289.250/0001-60,  deste estudo;Anexo I

7.2.2. Ressalta-se que o restante dos Projetos de Circuito Fechado de TV (CFTV) das edificações da
UNILAB ainda estão em fase de elaboração, conforme informações repassadas pela Coordenação
de Infraestrutura e Desenvolvimento (CIED/PROPLAN).

7.2.2. Propostas de Preços obtidas junto a fornecedores:

7.2.2.1. Proposta de Preços da empresa Protemaxi Segurança Eletrônica LTDA, CNPJ nº 12.368.110
, datada do dia 14/03/2022,  deste estudo;/0001-90 Anexo II

7.2.2.2. Proposta de Preços da empresa Life Defense Eletrônica LTDA, CNPJ nº 20.396.007/0001-44
, datada do dia 23/03/2022,  deste estudo.Anexo III

7.2.2. Editais de contratações similares em outros órgãos/entes públicos, os quais podem ser visualizados a
partir de consulta no sítio eletrônico do :Portal de Compras do Governo Federal

7.2.3.1.  Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2021, da Agência Nacional de Mineração - Gerência
, cujo objeto foi a escolha da proposta mais vantajosa paraRegional do Pará  (UASG nº  323108)

Prestação de serviços de segurança e vigilância eletrônica (sistema de circuito fechado de TV digital
e sistema de alarme contra violação), com fornecimento e instalação de equipamentos, em regime de
comodato, nos períodos diurno e noturno (24 horas) por dia, incluindo fins de semana e feriados;

7.2.3.2.  ,Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2022, do Distrito Sanitário Interior Sul (UASG nº 257053)
cujo objeto foi a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação
de serviços de segurança eletrônica , com monitoramento remoto de sistemas de alarmes 24h e de
vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos em comodato, sistema de Circuito
Fechado de Televisão (CFTV), instalação e configuração do sistema de câmeras e alarme, com
manutenção corretiva e preventiva nas dependências do Distrito Sanitário Interior Sul.

7.3. Memorial de Cálculo da estimativa de quantidades a serem contratadas:

Seq. Localidade Metragem
Quant. m² / 
Ponto de 

Monit.

Quant. Est. 
Pontos de 

Monit.
Quant. Meses

Quant. Est. 
Postos

SRP (+100%)

1 Liberdade 8.649,28 400,00 22 12 264 528

2 Palmares 11.115,46 400,00 28 12 336 672

3 Auroras 33.353,70 400,00 84 12 1.008 2.016

4 Fazenda 299,32 400,00 1 12 12 24

Total Estimado 3.240

7.3.1. Diante do disposto no item 7.1.5, o quantitativo estimado necessário, para 12 (doze) meses de
prestação,  foi multiplicado  por 2 (dois), para se chegar ao quantitativo estimado (I) a constar da Ata de
Registro de Preços a ser celebrada;

7.3.1.1. Ressalta-se que somente se terá certeza dos efetivos quantitativos a serem contratados após
conclusão da elaboração dos Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da
UNILAB.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.162.317,60

8.1. Considerando os orçamentos encontrados, optou-se pelo uso da média para dimensão do custo estimado da
contratação, o que resultou no Valor Total Estimado de R$ 1.162.317,60 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, 
trezentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Item Descrição Unid. Quant.
Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

1

Contratação de serviços de vigilância eletrônica,
mediante disponibilização de equipamentos
componentes de Circuito Fechado de Televisão
(CFTV), em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo instalação, configuração,
manutenção, assistência e treinamento, a serem
executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade
de Redenção e Acarape, no estado do Ceará.

Posto 3.240 358,74 1.162.317,60

8.2. Ressalta-se que, conforme disposto no item 7 deste ETP, o quantitativo estimado se baseia na previsão de que,
durante 12 (doze) meses, metade do quantitativo da Ata de Registro de Preços a ser celebrada será consumido,
utilizando-se o saldo remanescente da mesma para formalização de Contrato.

8.2.1. Sendo assim, o valor estimado disposto na tabela acima, na prática, representa, aproximadamente, o
dobro do valor anual estimado para a contratação dos serviços.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não se aplica o parcelamento do objeto a esta contratação pelo fato de a mesma se tratar de serviço integrado,
incluindo a disponibilização dos equipamentos componentes de CFTV e de software de monitoramento e serviços
de instalação, configuração, assistência técnica e manutenção. Nesse sentido não e viável o parcelamento, sob
pena de perda da sinergia dessa integração.

9.1.1. O objeto foi agrupado em um único item, tendo em vista a compatibilidade técnica entre os serviços a
serem contratados, evitando-se, assim, frustração na prestação e necessidade de futura contratação por
dispensa/inexigibilidade.

9.1.2. A opção por agrupar a contratação também visa a facilitar e otimizar a gestão do Contrato, visto que o
parcelamento implicaria possivelmente na celebração de vários contratos diferentes, visto que provavelmente
mais de uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessárias,
aumento de custos e risco de interrupção da prestação.

9.2.3. O agrupamento é eficiente do ponto de vista econômico, por conta da redução de custos com mão de
obra, do gerenciamento centralizado de logística e de outros fatores por parte do fornecedor.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Para a viabilidade e contratação desta demanda, entende-se que seja(m) necessário(a)(s):

10.1.1. Os Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) dos 03 (três)  e Fazenda;campi

10.1.2. A execução dos serviços de adequação de infraestrutura necessários à instalação e configuração dos
equipamentos a serem disponibilizados por ocasião da contratação em tela, conforme especificações dos
projetos executivos a que se refere o item acima.
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10.2. Os serviços supracitados, referentes à elaboração de projetos e adequações de infraestrutura, serão
executados por meio de Contratos e/ou Atas de Registro de Preços vigentes ou a serem celebrado(a)(s). No caso do
(a)(s):

10.2.1. Elaboração de Projetos, está vigente o Contrato nº 18/2021, Processo SEI nº 23282.013069/2021-12;

10.2.2. Serviços de adequação, foi instruído o Processo SEI nº  23282.000381/2022-27, cujo objeto é a
contratação de  serviços de engenharia para atendimento de   eventuais solicitações de adaptações dos
ambientes de trabalho, estudo e vivência dos campi da UNILAB e prédios sob sua tutela.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente contratação se encontra prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) do ano de 2022, conforme
disposto no item 227 da Planilha do Sistema PGC (Doc. SEI nº 0422716).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Pretende-se alcançar, com a presente contratação, o melhor atendimento às necessidades da Administração,
de forma contínua, eficiente e segura, no que tange às atividades auxiliares, que são imprescindíveis para o
funcionamento das organizações, como e o caso dos serviços de vigilância eletrônica.

12.2. A execução dos serviços no modelo proposto implica em otimização dos trabalhos e redução de custos com
vigilância patrimonial do tipo "orgânica"

12.2.1. Não haverá a necessidade de contratações acessórias, como de serviços de manutenção,
configuração e instalação, nem de aquisições, em separado, de equipamentos;

12.2.2. Dessa forma, entende-se que o acompanhamento e a fiscalização dos serviços se tornam mais
simples, não havendo incidência de custos extras, considerando que deverá ser pago um valor fixo por posto
disponibilizado.

12.3. A contratação proposta será benéfica e vantajosa, uma vez que:

12.3.1.  O planejamento para esta contratação ora pretendida tem sido realizado buscando o melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na contratação de serviços
terceirizados, contemplando, assim, a demanda por atividades essenciais e auxiliares da instituição;

12.3.2.  Os materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser fornecidos diretamente
pela empresa contratada, fazendo parte da composição dos custos, o que resultará numa melhor aplicação
dos recursos financeiros empregados, uma vez que a Contratada será a maior interessada em racionalizar
tais recursos, cuja economia espera-se ser repassada à UNILAB;

12.3.3.  A contratação não implicará em investimentos, tais como aquisições e guarda de materiais,
contratação, treinamento e administração de mão de obra;

12.3.4.  Os padrões aqui definidos, que contam com especificações usuais no mercado, permitirão a
permanente mensuração qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos
serviços prestados;

12.3.5.  Os parâmetros definidos para o objeto da contratação e para prestação dos serviços
possibilitarão obter preço compatível com a finalidade estabelecida;

12.3.6.  A Lei nº 8.666/1993 e suas alterações contemplam esses serviços, que, por sua natureza, são
necessários à instituição, sendo que a ausência dos mesmos pode ocasionar transtornos ao bom andamento
de suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza
necessária e, portanto, devem ser executados de forma contínua para que não se comprometa a ordem e se
cause prejuízos à Administração;
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12.3.7.  No que tange aos impactos ambientais da contratação, foram relacionadas, neste estudo, as
obrigações da Contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vão desde rotinas até critérios que
deverão ser respeitados quando da aquisição e disponibilização dos materiais e equipamentos.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a plenitude da solução a ser contratada, faz-se necessário que seja(m):

13.1. Disponibilizados, pela Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento,  os Projetos Executivos de
Circuito Fechado de Televisão (CFTV) dos 03 (três)  e Fazenda;campi

13.2. Executados os serviços de adequação de infraestrutura necessários à instalação e configuração dos
equipamentos a serem disponibilizados por ocasião da contratação em tela, conforme especificações dos
projetos executivos a que se refere o item acima;

13.3. Disponibilizada a  capacitação do(s) servidor(es) abaixo relacionados em curso de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos, com a finalidade de atualizar a capacitação/conhecimento dos
mesmos nas atividades atinentes à fiscalização técnica e de gestão de serviços terceirizados.

Nome Cargo/Função SIAPE nº

Jackson Batista Freitas Vidal Prefeito de Liberdade 2321124

Rafaele da Silva Gomes Freitas Técnica em Edificações 2153679

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1.  O objeto da contratação envolve, essencialmente, a prestação de serviços que, normalmente, não alteram ou
ampliam as edificações e instalações já existentes.

14.1.1. Diante disso, não se vislumbra, a princípio, impactos ambientais significativos resultantes da
contratação;

14.1.2. Ressalta-se, ainda, que a empresa a ser Contratada adotará, obrigatoriamente, uma série de práticas
de sustentabilidade e de natureza ambiental, de forma a diminuir, ainda mais, os riscos de possíveis
impactos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base nas informações levantadas neste documento, a contratação da solução pretendida mostra-se
técnica e financeiramente viável.
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16. Responsáveis

 

LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO
Coordenador de Serviços Operacionais

 

 

 

LANNA MOREIRA DA SILVA
Técnica em Contabilidade
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           PROJETOS DA REDE LÓGICA 
CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV 

         UNILAB - CAMPUS DOS PALMARES - CE 
                    Recife, agosto de 2021.  

 
  
 



 

 

 APRESENTAÇÃO  A GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA., CNPJ: 15.289.250/0001-60, apresenta o PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV, para o CAMPUS DOS PALMARES da UNILAB, em cumprimento ao Contrato Nº 24/2019, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para elaborar o projeto de urbanização do CAMPUS DOS PALMARES da UNILAB.  O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo do PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV, relativo à conclusão do Produto - 2º Fase.  O PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV compreendem as intervenções necessárias de infraestrutura e especificações dos equipamentos da Rede Lógica e do Sistema de CFTV, para atender as necessidades de modificação proposta no projeto de vias e estacionamento e no projeto de paisagismo.  No PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV apresentamos os desenhos das soluções adotadas e dimensionadas em escala compatível ao nível do detalhamento.  A concepção do sistema de cabeamento estruturado, tem como objeto a interligação dos prédios que compõem o CAMPUS DOS PALMARES além da conexão dos equipamentos do sistema de CFTV, que será responsável pelo monitoramento da área externa dos prédios e estacionamentos.  Destaca-se que a escolha dos materiais e equipamentos inclusos neste documento, leva em consideração as necessidades específicas à demanda encontrada no CAMPUS DOS PALMARES, buscando atender a essas necessidades com qualidade e sempre em conformidade com as normas a seguir:  ● ANSI/TIA/EIA 568B Requerimentos gerais de Cabeamento Estruturado e especificação dos 
componentes para cabos e fibras; esta norma define os principais conceitos do cabeamento 
estruturado, seus elementos, a topologia, tipos de cabos e tomadas, distancias, testes de certificação. 

● ANSI/TIA/EIA 569B: Construção e projeto dentro e entre prédios comerciais, relativas à infraestrutura 
de telecomunicações esta norma define a área ocupada pelos elementos do cabeamento estruturado, 
as dimensões e taxa de ocupação dos encaminhamentos e demais informações construtivas. 

● ANSI/TIA/EIA 606 A; Administração dos sistemas de cabeamento, a norma especifica técnicas e 
métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações. 

● ANSI/TIA/EIA 607 – Instalação do Sistema de Aterramento de Telecomunicações; esta norma define os 
padrões de aterramento contra descargas atmosféricas nas redes de cabeamento metálico. 

● TIA – 942 Diretrizes do Cabeamento Centralizado de Fibra Óptica; esta norma define a infraestrutura, a 
topologia e os elementos para o projeto de um datacenter, relacionado aos campos afins, como o 
cabeamento estruturado, proteção contra incêndio, segurança, construção civil, requisitos de controle 
ambiental e de qualidade de energia. 

● TIA/EIA-TSB 72 Diretrizes do Cabeamento Centralizado de Fibra Óptica; componentes e performance 
de transmissão cabos ópticos. 

● NBR 14565 Cabeamento de telecomunicações para Edifícios Comerciais (2007); norma brasileira da 
ABNT baseada na norma americana TIA/EIA 568B. 



 

 

● ISSO/IEC 11801 – Sistema de cabeamento de telecomunicações; norma europeia equivalente a 
TIA/EIA 568B. 

 A concepção resultou do cortejo de alternativas de solução necessárias, adotando-se a mais vantajosa para as áreas externas, considerando parâmetros técnicos, econômicos e ambientais. Nesta etapa são delineadas todas as instalações necessárias ao uso das tecnologias.  
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 1. CABEAMENTO ESTRUTURADO - INTERLIGAÇÃO ÓPTICA DOS PRÉDIOS  O Projeto de Cabeamento Estruturado prevê a Interligação dos Prédios da UNILAB CAMPUS DOS PALMARES, através de sistema de Cabos Ópticos, para comunicação da Rede de Voz e Dados.  Neste projeto serão consideradas as recomendações nacionais e internacionais referentes ao objeto em questão.   É dada ênfase às recomendações da ISO/IEC 11801, pela sua caracterização de normatização internacional, a TIA/EIA 568A, 569, 606 e 607 pela ampla utilização no mercado nacional, e principalmente a NBR 14565 de abril/2007, que dispõe sobre cabeamento estruturado para redes internas de telecomunicações, assim como, as padronizações IEEE para equipamentos ativos. Para a rede elétrica, estão sendo utilizadas as recomendações da NBR 5410 de setembro/2004.  Todas as recomendações serão utilizadas sem perder de vista elementos mais importantes como: performance e aplicabilidade tecnológica, nos casos necessários.   1.1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA  A UNILAB necessita da urbanização do CAMPUS DOS PALMARES, que já conta com 03 Blocos, porém não possui um sistema de rede que atenda às normas. Com isso, faz-se necessário um Projeto de Interligação da Rede de Voz e Dados, para garantir o acesso à comunicação, e manter a comunidade universitária em contato com as novas tecnologias de informação.   O processo de inclusão digital exige esforços concentrados com foco na democratização dos meios de acesso à informação e ao conhecimento.  Para o atendimento dessa demanda, a UNILAB precisa de um sistema que atenda às necessidades da implantação de infraestrutura de comunicação no CAMPUS DOS PALMARES, baseada em tecnologias consolidadas e padronizadas, que apresentem características de flexibilidade, simplicidade e mobilidade, proporcionando rapidez na implantação e possível ampliação.  A implantação deste sistema, deverá proporcionar o desenvolvimento educacional e realizar uma real modernização administrativa. Além de estabelecer infraestrutura para a segurança da Rede.  A UNILAB precisa de uma infraestrutura de comunicação que deverá ser de alto desempenho e confiabilidade, capaz de suportar diversas tecnologias emergentes de voz, dados e vídeo sobre IP, 100% em fibra óptica, e preparada para as novas demandas, que requeiram troca de informações em tempo real, como WiFi público e videomonitoramento on-line nos Prédios e Áreas comuns, videoconferência, tele aulas, tele vigilância e outras aplicações em benefício da educação, e da eficiência da administração, que permitam também a inclusão de sistemas analíticos, como por exemplo, controle de intrusão de ambientes controlados.       



 

 

1.2 PROPOSTA DE SOLUÇÃO  Esse projeto visa solucionar o problema da interligação lógica dos prédios do CAMPUS DOS PALMARES, padronizando e qualificando o sistema de informação, racionalizando os custos e gerando maior eficácia.  O Sistema será todo na tecnologia ethernet, devido solicitação da equipe técnica da UNILAB, pois já existem equipamentos ativos de rede com essa tecnologia disponíveis para o uso nesse campus.  A melhoria da estrutura de conexão de rede entre os prédios, irá gerar uma agilidade na divulgação de informações e serviços, considerando a implantação de sistemas de gestão e controle e acompanhamento das necessidades da comunidade universitária.  Com esta estruturação é possível, por exemplo, aderir à telefonia IP, que irá garantir um controle maior de custos e utilização, com uma maior qualidade e disponibilidade. Além disso, o projeto deve garantir qualidade, eficiência, velocidade e transparência no acesso a softwares com acesso WEB, proporcionar acesso WiFi com maior qualidade em áreas específicas do Campus, com uma melhoria nos serviços de conexão à internet, com uma estrutura 100% em fibra óptica (nas interligações prediais) aumentando assim a disponibilidade através da otimização e da garantia de estar utilizando uma tecnologia de alto rendimento, com estrutura imune a intempéries.  Com a interligação dos pontos será necessária a contratação de no mínimo dois links de internet, que serão compartilhados entre os pontos de conexão, garantindo a contingência para o acesso à internet, aplicando uma política de acesso a conteúdo, feito tudo através do NGC (Núcleo de Gerenciamento e Controle).  Com o sistema proposto, os docentes poderão incorporar seus planos de aula, aos recursos computacionais para implantação de tele centros como facilitadores dos processos de ensino e de aprendizagem, na visão de um portal escolar, agregado ao ensino à distância e biblioteca on-line.   1.3 TOPOLOGIA DA REDE  A rede a ser construída foi dividida em quatro sub redes, como backhaul, núcleo de gerenciamento e controle, sub rede de distribuição e sub rede de acesso. Essa divisão busca facilitar a descrição e o entendimento da arquitetura proposta.  O backhaul é a sub rede que está entre a rede de Internet e a rede de distribuição, fora do gerenciamento da solução.  O Núcleo de Gerenciamento e Controle (NGC) segue a ideia de que nesse ponto estão dispostos os elementos da administração e controle, aplicação de políticas de acesso e outras funcionalidades relacionadas ao conteúdo local da solução proposta. No caso do CAMPUS DOS PALMARES, o NGC ficará no BLOCO I.  A sub rede de Distribuição tem como principal função interconectar o Núcleo de Gerenciamento e a Rede de Acesso. Para o caso do CAMPUS DOS PALMARES, a estrutura a ser contratada é de uma rede 100% baseada em fibra óptica, com a utilização da tecnologia ethernet.  A sub rede de Acesso Público é, obrigatoriamente, uma rede baseada na tecnologia WiFi, baseada na IEEE 802.11a/b/g/n, e utiliza a nomenclatura de PAP (Ponto de Acesso Público). Essa rede de WiFi serve para atendimento de internet para a comunidade universitária. 



 

 

 Também temos a rede de Acesso Administrativo, o PAA (Ponto de Acesso Administrativo), é feito obrigatoriamente com acesso ethernet via conexão das fibras aos switches core por meio de cordões ópticos, e deles para os switches de borda.  A tecnologia de transmissão de dados, voz e imagens irá suportar a realização de teleconferências e tele aulas, garantindo níveis de serviços específicos parametrizáveis e controlado, garantindo qualidade, disponibilidade e simultaneidade a cada tipo de serviço.  É impositivo afirmar que tão ou mais importante que a cobertura da rede é a sua capacidade. Desta forma, a utilização de fibras ópticas para os backbones deve ser privilegiada como forma de garantir qualidade e escalabilidade.  Abaixo temos o Diagrama que define a Topologia adotada:                             Legenda: 
CPO12F – CABO PRIMÁRIO ÓPTICO COM 12 FIBRAS 
CSU04P – CABO SECUNDÁRIO UTP COM 04 PARES 
 



 

 

1.4 DEFINIÇÃO TÉCNICA DOS MÓDULOS DE IMPLANTAÇÃO  Para de explicar a estrutura de rede, equipamentos, e as características de instalação da rede, a mesma será subdividida em04 (quatro) módulos, formando os seguintes grupos:  
- NGC – Núcleo de Gerenciamento e Controle; 
- Rede de Acesso; 
- Instalação do Ponto PAA; 
- Instalação do Ponto PAP/Monitoramento.  1.4.1 NGC – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE  Este módulo define as premissas e Infraestrutura necessária para a implantação do núcleo da rede, onde estarão localizados os servidores, tanto de aplicativos quanto de conteúdo, as ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de todos os demais módulos.  O NGC (Núcleo de Gerenciamento e Controle) deve atender às seguintes premissas: 

• Ser centro de alta disponibilidade, considerando a operação 24 x 7 x 365; 
• Ter baixo custo de operação e manutenção; 
• Aproveitar o máximo da Infraestrutura existente; 
• Prover um ambiente intrinsecamente seguro quanto a ameaças à segurança de rede; 
• Flexibilidade e facilidade de expansão; 
• Gerenciamento com interfaces amigáveis para os administradores da rede e todas as interfaces de gerenciamento em todos os módulos; 
• Garantir o acesso básico e segurança da rede propriamente dita.  O software para o controle e gerenciamento de rede, definido conforme os tipos de gerência necessários para esse projeto e que deve ser fornecido em conjunto com toda a estrutura do NGC, segue a estrutura abaixo: 
• Gerência de falhas: Gerência responsável pela detecção, isolamento, notificação e correção de falhas na rede; 
• Gerência de configuração: Gerência responsável pelo registro e manutenção dos parâmetros de configuração dos serviços da rede. Tais como informações sobre versões de hardware e de software; 
• Gerência de controle: Gerência responsável pelo registro do uso da rede por parte de seus usuários com objetivo de controle ou regulamentação de uso; 
• Gerência de desempenho: Gerência responsável pela medição e disponibilização das informações sobre aspectos de desempenho dos serviços de rede. Estes dados são usados para garantir que a rede opere em conformidade com a qualidade de serviço acordados com seus usuários. Também são usados para análise de tendência; 
• Gerência de segurança: Gerência responsável por restringir o acesso à rede e impedir o uso incorreto por parte de seus usuários, de forma intencional ou não.  Para definir de forma mais ampla os pré-requisitos do software, será elencado alguns parâmetros técnicos que abrangem os cinco tipos de gerenciamento da nossa estrutura. São eles: 
• Estar dimensionado para atender a no mínimo 2.000 (dois mil) dispositivos registrados, capaz de gerenciar as contas de usuários (criar, alterar e excluir), o acesso à rede sem fio e realizar a autenticação dos usuários; 
• Rastrear os usuários, monitorar o histórico de conexão e desconexão, histórico da quantidade de dados trafegados (em megabytes) pelos usuários dos pontos de 



 

 

distribuição e dos pontos de acesso público, e ainda permitir o controle da permanência do usuário conectado; 
• Estabelecer uma política de acesso para cada credencial de usuário sendo possível definir em unidades de tempo (minutos) ou quantidade de tráfego realizado (megabytes) critério para expiração da conta criada para um usuário dos pontos de distribuição e dos pontos de acesso público, com vistas a garantir o bom uso e funcionamento da infraestrutura de comunicação; 
• Apresentar políticas de acesso baseadas em regras, serviços, rotas específicas, escala de tempo ou largura de banda;  
• Permitir a customização da página de acesso (login, login com sucesso e logout) dos usuários sem fio dos pontos de distribuição e dos pontos de acesso público; 
• Possuir o recurso de redirecionamento do usuário a uma página específica após o login efetuado com sucesso; 
• Permitir o envio automático de e-mail para o administrador da rede, contendo um relatório com o histórico de tráfego; 
• Permitir o gerenciamento, através de SNMP, Syslog, SSH, interface de CLI ou menu para ferramenta de depuração e web browser (http ou https), este último, permitindo o acesso a todas as funcionalidades do equipamento; 
• Entregar funcionalidades de segurança como filtragem de endereço MAC ou IP, proteção contra-ataques DDoS (Denialof Service) com limitação de sessões por usuário, Black List de usuários e suporte a NAT (Network AddressTranslation); 
• Ter compatibilidade com tag de VLAN (IEEE 802.1q) e agregação de links de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation); 
• Possuir opção de boot local e permitir armazenamento do sistema operacional e configuração em memória compact flash; 
• Implementar os protocolos de roteamento OSPF (Open Shortest Path First), RIP v.2 (RoutingInformationProtocolversion 2); 
• Implementar autenticação PPPOE; 
• Implementar QoS: priorização de tráfego por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP; 
• Implementar marcação de pacotes, redirecionamento de fluxo e traffic shaping; 
• Permitir a configuração remota através de TELNET, SSH e por porta de console padrão RS-232 ou porta console RJ-45;  
• Disponibilizar, no mínimo, dois níveis de senha de acesso; 
• Permitir a criação de funções de filtragem baseada em listas de controle de acesso com capacidade de filtrar através de endereços e portas de origem e destino e protocolos UDP e TCP;  
• Possuir funções de segurança de rede embutidas: firewall e VPN (IPSEC e SSL); 
• Implementar o protocolo de distribuição de endereços IP - DHCP Server, Relay, Client; 
• Possuir funcionalidades de monitoramento como status de usuários e alerta de queda de conexão WAN do equipamento; 
• Possuir funcionalidades de gerenciamento como backup e restore de arquivo de configuração de sistema e sincronização NTP (Network Time Protocol); 
• Permitir a configuração de contas de usuário em base local para autenticação ou redirecionar para outra base de dados de usuários no padrão RADIUS server, LDAP, POP3 e NT-Domain; 
• Possuir recurso de DHCP Server para fornecimento de endereçamento aos usuários; 
• Monitorar através de endereço IP os ativos das radio bases de todos os pontos descritos na topologia, de forma a monitorar a disponibilidade dos mesmos; 



 

 

• Permitir a criação de lista privilegiada de endereços IP e MAC, que possam acessar a rede sem executar o login através do navegador; 
• Permitir a implementação de política de acesso com base em grade horária (horário de disponibilidade para uso da rede) e tempo de ociosidade máxima permitida para a conexão; 
• Monitorar através de endereço IP a disponibilidade e funcionamento dos ativos das radio bases de todos os pontos descritos na topologia;  
• Integrar o monitoramento de prevenção de inserção indevida de clientes não autorizados nas radio bases;  
• Permitir a criação de Black Lists de endereços MAC de equipamentos maliciosos nas radio bases, propagando a informação entre as radio bases evitando invasões distribuídas na rede;  
• Possuir protocolo que permita a criação e gerenciamento de políticas de controle de tráfego por usuários/clientes (traffic shaping) configurável via interface WEB; 
• Permitir a adição e remoção dinâmica de sites; 
• Fazer cache de requisições DNS; 
• Permitir controle de banda com priorização de pacotes através de técnicas de Diffserv; 
• Possuir relatórios gerenciais de uso da rede, e informações como economia de banda e tempo de resposta.  A infraestrutura proposta deverá prever a instalação e implantação de um sistema de análise de intrusão de ambientes pré-definidos ou áreas mapeadas, para monitoramento específico em pontos que serão definidos pela administração, que poderá ser aplicado ou não, de acordo com a necessidade. O sistema deverá conter as seguintes características: 
• Arquitetura de software modular, escalável e flexível, disponível para Windows / Linux 32 / 64bit; 
• Zonas virtuais configuráveis ilimitadas, de qualquer formato e tamanho; 
• Detecção e rastreamento de temas ilimitados de interesse na cena; 
• Filtragem de falsos alarmes devido a fenômenos atmosféricos, mudança de ambiente; 
• Modelagem de fundo, filtração de primeiro plano e rastreamento de multidirecionamento; 
• Algoritmos específicos para filtrar sombras e mudanças de iluminação; 
• Capacidade de selecionar vários pontos ativos dos sujeitos detectados (ex. Baricentro e / ou ponto de terra e / ou esquerda ponto superior); 
• Zonas virtuais configuráveis sem processamento ilimitadas, para inibir áreas não interessantes na imagem; 
• Ativação / desativação do módulo por entrada externa ou agendamento de horário; 
• Visualização em um mapa gráfico centralizado da posição e trajetória dos sujeitos detectados; 
• Função Watchdog, para reiniciar automaticamente o módulo em caso de erro crítico ou reiniciar a unidade de hardware.  

  



 

 

● MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO NGC  Afim de definir a montagem do NGC da rede do CAMPUS DOS PALMARES, serão necessários os seguintes equipamentos e estrutura que compõem a solução. A descrição dos itens abaixo, será apresentada na próxima etapa do Projeto.  RACK 19” 36U x 1000MM 
 
Rack fechado, 36U x 1000mm (19''), estrutura em aço e porta frontal em vidro temperado. Deve possuir terminais de 
aterramento, entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base. 
Além disto, deve atender a estas especificações mínimas: 

● Estrutura em perfil de alumínio extrudado possuindo cantoneiras em alumínio injetado; 
● Tampa para fechamento lateral com fecho, montada em chapa de aço de 1 mm;  
● Deverá possuir guias verticais localizados na parte frontal do rack; 
● Deverá possuir base soleira fixa com capacidade de suportar, no mínimo, 500 Kg; 
● Porta em aço 1 mm com chapa perfurada hexagonal, capacidade de abertura de até 180 e kit cilindro com 

chave; 
● Porta traseira bipartida em aço 1 mm com chapa perfurada hexagonal com kit cilindro com chave; 
● Perfil vertical 19” em chapa de aço eletrozincada com espessura de 1,5 mm ou alumínio extrudado;  
● Deverá possuir 2 guias verticais com portas para organização de cabos, fixados na parte posterior do rack, 

montados com chapa 1,5 mm, possuindo rasgos para condução e amarração dos cabos; 
● Deverá possuir organizadores verticais de cabos fixados na parte posterior do rack; 
● Longarina de montagem em chapa de aço eletrozincada com espessura de 1,5 mm; 
● Fechamento com pintura a pó texturizada. Rack na cor Preto RAL 9011; 
● Guias de acabamento na cor Preto RAL 9011; 
● Deverá ser fornecido com 2 calhas elétricas com um mínimo de 16 tomadas bipolares com terra (2P+T, 30 A / 

250 V) em cada calha, com furação nas extremidades para fixação na estrutura do rack, possuindo cabo de 
interligação tipo PP 3 x 2,5 mm² com no mínimo 3 metros de comprimento; 

● Deverá possuir módulo para acoplamento de rack confeccionado em chapa de aço zincada de 2 mm; 
● O rack deverá possuir certificações dos seguintes testes: Teste de Grau de proteção DIN 40050/IEC 529, 

Padrão NEMA 12, Teste de RFI conforme MDL-STD 285, VG 95373 parte 15, Teste MIL-STD 810E, ETS 
300019, Bellcore TR-NWT 000063 Zona 4, Aterramento VDE 0100 540; 

● Deverá possuir sistema de aterramento a ser fixado na própria estrutura do rack constituído por uma barra de 
cobre de 3 mm com terminais para fixação. 

● Deverá possuir sistema de exaustão superior com 04 ventiladores. 
● Deverá ser fornecido com o rack 1 kit de montagem composto de no mínimo 50 porcas-mola M5 grande, 50 

parafusos M5 x 10mm e 50 arruelas lisas.   
● Apresentar certificação ISO 9000 e ISO 14000 do fabricante.  
● Anexar catálogo técnico do fabricante. 

 FABRICANTES DE REFERÊNCIA: TRIUNFO; FURUKAWA; WOMER.       



 

 

SWITCH CORE 
Especificações mínimas e obrigatórias: ● Portas: 24 x 10GE SFP +, 4 x 1GE RJ45, 2 x 40GE QSFP + ● Switch chip: BCM56842 ● Capacidade de comutação: 640Gbp ● Taxa de encaminhamento de pacotes: 480Mpps ● VLAN: 4K ● Jumbo Frames: 12K ● Tabela de endereços MAC: 128K ● Buffer de Pacotes: 9 milhões ● Memória flash: 32MB ● Entradas ARP da camada 3: 16K ● BVSS: Suporte ● DDM: Suporte ● Direção do fluxo de ar: Frente para trás ● Máx. Nível de som: 70dB ● Consumo de energia: 100W ● Potência de entrada: 100-240VAC, 50/60 Hz ● Fontes de alimentação hot swap: 2 ● Fãs de troca a quente: 5 ● Garantia: 3 anos ● Dimensões (L x P x A): 442.5mm × 404mm × 44mm  FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DELL; CISCO; HP ARUBA.   SWITCH DE BORDA 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DO ITEM: ● 24 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbit com sensor automático  ● 4 portas SFP+ integradas de 10 GbE ● 1 fonte de alimentação integrada (CA de 40 W) ATRIBUTOS DO SWITCH: ● Comutação da camada 2 de taxa de linha: padrão ● Roteamento de camada 3 de taxa de linha: padrão ● Memória da CPU: 1 GB ● Memória Flash: 256 MB ● Memória de buffer de pacotes: 1,5 MB ● Imagens duplas de firmware integradas: padrão ● Sensores de temperatura para monitoramento ambiental: padrão ● Diagnóstico de cabo: padrão ● Diagnósticos de transceptor óptico (SFP/SFP+): padrão ● Suporte à auditoria de switch: padrão ● UDLD: padrão ● Capacidade da malha do switch (full-duplex): 128 Gbit/s ● Taxa de encaminhamento: 128 Mpps ATRIBUTOS DO EMPILHAMENTO: 



 

 

● Empilhamento de porta do usuário: S ● Distância máxima de empilhamento (em metros): 100 ● Velocidade máxima de empilhamento (full-duplex): 40 Gbit/s ENERGIA E RESFRIAMENTO DE HARDWARE: ● Fonte de alimentação integrada (não removível): padrão ● Fonte de alimentação externa: opção disponível ● Redundância de fonte de alimentação: opção disponível ● Ventiladores redundantes: padrão ● Ventiladores de velocidade variável: padrão ● Fluxo de ar: E/S para PSU (normal) ATRIBUTOS DE PORTA: ● Portas SFP+ de 10 GbE dedicadas e integradas (além das portas padrão): 4 ● Negociação automática para controle de velocidade e fluxo: padrão  ● MDI/MDIX automática: padrão ● Espelhamento de porta: padrão ● Espelhamento de porta baseado em fluxo: padrão ● Broadcast storm control: padrão ● Ethernet com economia de energia por configurações de porta: padrão ● Suporte para perfil de porta, incluindo perfis de administrador: padrão ● 1 porta de gerenciamento/console RJ45 com sinalização RS232: padrão ● 1 porta USB (Type A) para configuração: padrão ● 24 portas fixas RJ45 de 1 GbE com sensor automático (1 Gbit/100 Mbit/10 Mbit) CHASSI: ● Dimensões em polegadas (A x L x P): 1,7 x 17,3 x 10,1 ● Dimensões em milímetros (A x L x P): 43,5 x 440 x 257 ● Peso aproximado em libras (sem os módulos): 6,6 ● Peso aproximado em quilogramas (sem os módulos): 3 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO AMBIENTAL: ● Temperatura operacional em Celsius: 0 °C a 45 °C ● Temperatura operacional em Fahrenheit: 32 °F a 113 °F ● Temperatura de armazenamento em Celsius: -40 °C a 65 °C ● Temperatura de armazenamento em Fahrenheit: -40 °F a 149 °F ● Umidade relativa operacional: 95% ● Umidade relativa de armazenamento: 85% ● Eficiência da fonte de alimentação: 80% ou mais em todos os modos operacionais ● Fonte de alimentação (watts): 40 ● Saída térmica máxima (BTU/h): 103,1 ● Consumo máximo de energia (watts): 30,2  FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DELL; CISCO; HP ARUBA.   
  



 

 

PATCH PANEL MODULAR BLINDADO 24 PORTAS - CATEGORIA 6   ● Exceder as especificações das normas EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801 Edition 2.2 com apresentação da documentação comprobatória. ● Ser compatível com conector RJ45 fêmea tool less (sem ferramenta IDC) dispensando o uso da ferramenta punch-down. ● Possuir a identificação do fabricante no corpo. ● Possuir porta etiquetas para identificação de portas na parte frontal. ● Possuir identificação de numeração de portas traseira. ● Possuir gerenciamento de cabos na parte traseira para garantir o raio de curvatura correto do cabo F/UTP. ● Possuir identificação frontal e traseira de 1 a 24 portas. ● Possuir corpo em aço. ● Atender à Diretiva RoHS ● O fabricante deve possuir ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008.  FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.  PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A BLINDADO  ● Exceder as especificações das normas EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801 Edition 2.2 com apresentação da documentação comprobatória. ● Ser fornecido na cor cinza claro (RAL7035). ● Possuir classe de flamabilidade LSZH com baixo nível de emissão de fumaça. Esta informação deverá estar impressa na capa do cabo ● Atender aplicações para 10GBase-T. ● Garantir desempenho até 550MHz, pré conectado e testado em fábrica. ● Ser compatível PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus), comprovado por certificação de laboratório reconhecido internacionalmente. ● Ter blindagem S/FTP para reduzir o impacto do allien crosstalk. ● Ser fornecido em comprimentos padrão; 1, 2, 3, 5 e 10 metros. ● Possuir impedância característica de 100 Ohms. ● Conectores com proteção (boot) cinza claro munido de clip protetor contra enganchamento e ruptura. ● Deve possibilitar a identificação da rede por cores com clipes coloridos intercambiáveis (verdes e vermelhos inclusos no pacote). ● Ter desempenho garantido para 4 conexões no Permanent Link, comprovado por certificação de laboratório reconhecido internacionalmente. ● Atender à Diretiva RoHS ● O fabricante deve possuir ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008.  FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.         



 

 

 SERVIDOR  Servidor 19” para monitoramento e armazenamento do Sistema de CFTV, utilizando processador Intel Xeon E-2244G 3.8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo, superior ou equivalente, mínimo de 16GB de memória RAM em Dual Channel, 6TB de armazenamento, sendo 1TB instalação do sistema operacional, do SGBD e do VMS e o restante (5TB) será para o armazenamento das imagens. Deve possuir fonte redundante;   ● O Servidor deverá ser uma solução de um fabricante, não sendo permitida a montagem com peças adquiridas em separado; ● O tempo de armazenamento das imagens foi definido em 30 dias; ● Para a gravação das imagens, usaremos as seguintes configurações: ● Compressão: H.264; ● Resolução: 1920 x 720 (720p); ● FPS: 30; ● Qualidade: Baixa (Compressão alta); ● Para a visualização das imagens, usaremos as seguintes configurações: ● Compressão: H.264; ● Resolução: 1920 x 1080 (1080p); ● FPS: 30; ● Qualidade: Alta (Compressão baixa); ● As seguintes áreas terão as imagens gravadas todo o tempo: o Área Externa (Senário: pouco detalhe, movimento médio, externo); o Cancelas (Senário: muito detalhe, muito movimento); o Estacionamento (Senário: muito detalhe, muito movimento); ● Foi incluída uma margem de segurança no cálculo do processador dos servidores, a fim de que o uso final de processador fique entre 40% e 60%, assim como foi também inclusa uma margem de 20% a mais no cálculo do storage necessário, resultando num total de 6TB para o armazenamento das imagens; ● Em relação à memória do Sistema, a utilização da configuração de Dual Channel ou Triple Channel irá aumentar o desempenho do sistema, permitindo um maior número de câmeras ou frames por segundo que o sistema suporta; ● É recomendada APENAS storages dos tipos: SAS, DAS e SAN DAS – Directattached storage. Este é um tipo de storage ligado diretamente no servidor. É o que fornece maior desempenho para a solução. SAN - Storage Area Network. É um tipo de storage a nível de rede, que fornece acesso em blocos. Para utilizar este tipo de storage, é necessário o uso de Fibre Channel, a fim de aumentar o desempenho da solução; ● Não é recomendado o uso de NAS (Network Attached Storage).  FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DELL; LENOVO; HP.   
  



 

 

DIO - DISTRIBUIDORES ÓTICOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS BLOCOS  
Unidades de DIO’s devem ser fixados nos Racks 36U’s, com capacidade para no máximo 24 (vinte e quatro) 
fibras completo, contendo o módulo básico, bandeja de emenda 24fo, 12 (doze) extensões ópticas duplex 
conectorizadas em fibra óptica Monomodo 9/125μm e 12 adaptadores LC/APC para a interligação entre os 
blocos, e sistema de fixação do cabo e ancoragem do elemento de tração. 
 
MÓDULO BÁSICO 
Responsável por acomodar e proteger a fusão de transição entre o cabo óptico e as extensões ópticas ou para 
acomodar os cabos que serão conectorizados. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Permitir manobras em sistemas de baixa densidade de fibras com necessidade de modularidade; ● Produto compacto onde o suporte para adaptadores ópticos, bem como, as áreas de emenda óptica e armazenamento do excesso de fibras, devem ficar internos ao produto, conferindo maior proteção e segurança ao sistema;  ● Deverá possuir gaveta deslizante;  ● Possuir capacidade para 24 (vinte e quatro) fibras; ● Deverá ser adequado para instalação em racks de 19”; ● Deverá possuir altura de 1U; ● Possuir estrutura em aço SAE; ● Possuir acabamento em epóxi preto texturizado.  
BANDEJA DE EMENDA 24F 
Responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Cada bandeja deverá acomodar até 24 (vinte e quatro) fusões; ● Bandejas deverão ser confeccionadas em material plástico;  ● Permite um raio de curvatura mínimo de 30 mm para acomodação das fibras e fusões; ● Deverá possuir protetores de emenda;  ● Permitir perfeita acomodação de fibras nuas e emendas, com raios de curvaturas adequados e guias para inversão de fibras caso necessário;  ● Deverá permitir a acomodação da reserva técnica de fibra.  
ADAPTADOR ÓPTICO LC-APC 
Responsável pela interconexão de dois adaptadores ópticos, garantindo o correto alinhamento dos ferrolhos 
destes conectores e, consequentemente, das fibras ópticas. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma EIA/TIA-568-C.3; ● Possuir o adaptador tipo LC;  ● Possuir polimento APC; ● Deverá ser do modelo duplex; ● Compatível com fibra monomodo; ● Possuir mecanismo de travamento push-pull; ● Fornecer estabilidade sob alta variação de temperatura;  ● Perda de inserção máxima: 0,15 - 0,30 dB;   



 

 

EXTENSÃO ÓPTICA LC-APC 
Responsável pela fusão de fibras no DIO.  
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma EIA/TIA-568-C.3; ● Possuir o adaptador tipo LC;  ● Possuir polimento APC; ● Deverá ser do modelo duplex; ● Deverá ser composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Comprimento mínimo da extensão deverá ser de 1,5m; ● Possuir conector tipo push-pull; ● Fornecer estabilidade sob alta variação de temperatura;  ● Perda de inserção máxima: < 0,30 dB;  ● Perda de retorno mínima: > 60dB; ● Raio de curvatura: 30mm (min); ● Resistência à tração: 100N; FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.  
 CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO LC/UPC – LC/UPC  
Peça óptica monomodo de 02 (dois) metros no mínimo, com conectores LC-LC com polimento UPC, utilizada 
para a transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos painéis ópticos aos 
equipamentos ativos. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106; ● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433; ● Atender às especificações da norma IEC 61754-02 ● Atender às especificações da norma IEC 60793-2-50(B6_a1) ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA-568-C.3; ● Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801; ● Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br, para os conectores e cordão; ● Composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Fibra de acordo com padrão ITU-T G657-A1; ● Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex; ● Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissão de fumaça, LSZH; ● Constituído por 2 fibra óptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construção “zip cord”, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em LSZH, com diâmetro nominal de 4x2mm; ● Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC/UPC; ● As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica; ● Polimento: UPC; ● PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4); ● PR: 65dB min (IEC 61300-3-6); ● Cordão na cor azul; ● Máxima força de puxamento: 200N; ● Raio de curvatura estático: 10mm (min); 



 

 

● Raio de curvatura dinâmico: 30mm (min); ● Temperatura de operação entre –20 ºC a +60 ºC; ● Atenuação máxima em 1310 nm de 0,34 dB / km; ● Atenuação máxima em 1550 nm de 0,20 dB / km; ● Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do projeto; ● O Fabricante deverá possuir certificação ISO 9001:2008 em termos empresariais FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
  CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO LC/APC – LC/APC  
Peça óptica monomodo de 02 (dois) metros no mínimo, com conectores LC-LC com polimento APC, utilizada 
para a transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos painéis ópticos aos 
equipamentos ativos. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106; ● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433; ● Atender às especificações da norma IEC 61754-02 ● Atender às especificações da norma IEC 60793-2-50(B6_a1) ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA-568-C.3; ● Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801; ● Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br, para os conectores e cordão; ● Composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Fibra de acordo com padrão ITU-T G657-A1; ● Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex; ● Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissão de fumaça, LSZH; ● Constituído por 2 fibra óptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construção “zip cord”, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em LSZH, com diâmetro nominal de 4x2mm; ● Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC/APC. ● As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica; ● Polimento: APC; ● PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4); ● PR: 65dB min (IEC 61300-3-6); ● Cordão na cor azul; ● Máxima força de puxamento: 200N; ● Raio de curvatura estático: 10mm (min); ● Raio de curvatura dinâmico: 30mm (min); ● Temperatura de operação entre –20 ºC a +60 ºC; ● Atenuação máxima em 1310 nm de 0,34 dB / km; ● Atenuação máxima em 1550 nm de 0,20 dB / km; ● Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do projeto; ● O Fabricante deverá possuir certificação ISO 9001:2008 em termos empresariais FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
  



 

 

PATCH CORD METÁLICO CAT 6 
Deverá possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-A; ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B; ● Deverá possuir comprimento mínimo de 1,5 m; ● Possuir diâmetro nominal mínimo de 5,2 mm;  ● Deverá ser conectorizado em ambas as pontas com o conector tipo RJ-45;  ● O tipo de cabo deverá ser tipo UTP, categoria 6, com 4 (quatro) pares, 24 AWG; ● O condutor deverá ser de cobre eletrolítico, flexível e nu; ● O corpo do produto deverá ser constituído de material termoplástico não propagante a chama. FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
  CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT 6  
Deverá possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-A; ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B; ● Tipo de conector RJ-45 fêmea; ● O conector deverá possuir tecnologia de engate tipo IDC (Insulation Displacement Connection - Conexão por deslocamento do isolante);  ● O diâmetro do condutor deverá ser de 22 a 26 AWG;  ● A tecnologia do conector deverá permitir largura de banda para um desempenho elétrico estável até no mínimo 250MHz, categoria 6. ● O corpo do produto deverá ser constituído de material termoplástico não propagante a chama. FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
 
CABO F/UTP CATEGORIA 6 LSZH  Os cabos U/UTP deverão possuir as seguintes características técnicas obrigatórias: 

● Exceder as especificações das normas EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801 Edition 2.2 com apresentação da documentação comprobatória. ● Possuir capa com classe de flamabilidade LSZH com baixo nível de emissão de fumaça. Esta informação deverá estar impressa na capa do cabo. ● Suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 m. ● Resistência de Isolamento 10000 MΩ/km ● Ser composto por condutores de cobre com a bitola de 23AWG. ● Garantir desempenho até 250MHz. ● Ter blindagem F/UTP para reduzir o impacto do allien crosstalk. ● Ser compatível PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus), comprovado por certificação de laboratório reconhecido internacionalmente. ● Possuir número de lote e nome do fabricante na capa do cabo para eventual necessidade de rastreabilidade. ● Atender à Diretiva RoHS FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.  



 

 

1.4.2 REDE DE ACESSO  Para fazer a conexão entre o NGC e pontos de atendimento será utilizado meio de transmissão 100% em fibra óptica, com estrutura ethernet.  Os cabos ópticos serão instalados em tubos subterrâneos PEAD de 1” e 2”, interligando os prédios saindo do BLOCO I, onde será implantado o NGC. Todas as travessias de vias deverão ter tubulação envelopada, para garantir maior segurança aos cabos ópticos.  Serão instaladas caixas de passagem tipo R2 nos cruzamentos de vias e onde necessária a sobra de fibras para futuras derivações, além de caixas tipo R2 e R1 com distâncias máxima 45 metros entre elas nos trechos retilíneos, para facilitar o acesso e manutenção dos cabos. Essas caixas servirão apenas à Rede Lógica. Por motivos de segurança, todo e qualquer encaminhamento elétrico não poderá passar por essas caixas em hipótese alguma.  A topologia adotada neste projeto foi elaborada para melhor rendimento e proteção física ao acesso da rede, com a criação de linhas contingentes, que interligam os prédios através de cabos ópticos de 12 fibras monomodo.  Do BLOCO I, sairão 2 cabos ópticos de 12 fibras que se interligarão com os BLOCOS II e III.  A Contingência será feita com o cabo óptico de 12 fibras que interligará os Blocos II e III.  A conexão dos DIO’s com os ativos da rede, deverá ser feita através de cordões ópticos monomodo conectorizados LC-UPC – LC-UPC.  ● MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA REDE DE ACESSO  A seguir temos os itens da rede de acesso. A descrição dos itens abaixo, será apresentada na próxima etapa do Projeto.   CABO ÓPTICO – 12 E 04 FIBRAS OUTDOOR ANTI ROEDOR DDR  
O cabo óptico escolhido possui as seguintes características: 

● Certificado na ANATEL ● Norma aplicável: ABNT NBR 15108 - Cabo óptico com núcleo dielétrico e proteção metálica para aplicação em linhas de dutos ● Cabo de fibras ópticas de distribuição/backbone ● Ambiente de Instalação: Externo ● Proteção Contra Roedores: Metálica (Aço Corrugado) ● Tipo de fibra óptica: SM G.652 (monomodo) ● Construção: Tubo Loose ● Padrão de Cores dos Tubos: ABNT ● Classe de Flamabilidade: Normal - NR (Não Retardante) ● Proteção metálica para aplicações em dutos; ● Capa externa em material termoplástico; ● Constituído de 12 (doze) fibras ópticas do tipo monomodo com diâmetro de ~9/125 μm (núcleo/casca) revestidas em acrilato.  



 

 

OBS.: O Projeto indica o uso de cabos anti roedores por se tratar de uma rede subterrânea, seguindo a ABNT NBR 14773:2009. Caso a instaladora queira modificar as especificações do cabo, deve indicar o motivo apresentando um relatório de custo benefício da troca, e como irá intervir para a proteção da rede de cabos subterrâneo, como por exemplo, um plano de inspeção dos cabos e o custo disto. FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
  
DIO - DISTRIBUIDORES ÓTICOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS BLOCOS  
Unidades de DIO’s devem ser fixados nos Racks 36U’s, com capacidade para no máximo 24 (vinte e quatro) 
fibras, contendo 12 (doze) extensões ópticas duplex conectorizadas, em fibra óptica Monomodo 9/125μm, com 
conectores LC/UPC para a interligação entre os blocos, e sistema de fixação do cabo e ancoragem do elemento 
de tração. 
 
MÓDULO BÁSICO 
Responsável por acomodar e proteger a fusão de transição entre o cabo óptico e as extensões ópticas ou para 
acomodar os cabos que serão conectorizados. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Permitir manobras em sistemas de baixa densidade de fibras com necessidade de modularidade; ● Produto compacto onde o suporte para adaptadores ópticos, bem como, as áreas de emenda óptica e armazenamento do excesso de fibras, devem ficar internos ao produto, conferindo maior proteção e segurança ao sistema;  ● Deverá possuir gaveta deslizante;  ● Possuir capacidade para 24 (vinte e quatro) fibras; ● Deverá ser adequado para instalação em racks de 19”; ● Deverá possuir altura de 1U; ● Possuir estrutura em aço SAE; ● Possuir acabamento em epóxi preto texturizado. BANDEJA DE EMENDA 24F 
Responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Cada bandeja deverá acomodar até 24 (vinte e quatro) fusões; ● Bandejas deverão ser confeccionadas em material plástico;  ● Permite um raio de curvatura mínimo de 30 mm para acomodação das fibras e fusões; ● Deverá possuir protetores de emenda;  ● Permitir perfeita acomodação de fibras nuas e emendas, com raios de curvaturas adequados e guias para inversão de fibras caso necessário;  ● Deverá permitir a acomodação da reserva técnica de fibra. ADAPTADOR ÓPTICO LC-APC 
Responsável pela interconexão de dois adaptadores ópticos, garantindo o correto alinhamento dos ferrolhos 
destes conectores e, consequentemente, das fibras ópticas. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma EIA/TIA-568-C.3; ● Possuir o adaptador tipo LC;  ● Possuir polimento APC; ● Deverá ser do modelo duplex; 



 

 

● Compatível com fibra monomodo; ● Possuir mecanismo de travamento push-pull; ● Fornecer estabilidade sob alta variação de temperatura;  ● Perda de inserção máxima: 0,15 - 0,30 dB;  ADAPTADOR ÓPTICO LC-UPC 
Responsável pela interconexão de dois adaptadores ópticos, garantindo o correto alinhamento dos ferrolhos 
destes conectores e, consequentemente, das fibras ópticas. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma EIA/TIA-568-C.3; ● Possuir o adaptador tipo LC;  ● Possuir polimento UPC; ● Deverá ser do modelo duplex; ● Compatível com fibra monomodo; ● Possuir mecanismo de travamento push-pull; ● Fornecer estabilidade sob alta variação de temperatura;  ● Perda de inserção máxima: 0,15 - 0,30 dB;  EXTENSÃO ÓPTICA LC-APC 
Responsável pela fusão de fibras no DIO.  
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma EIA/TIA-568-C.3; ● Possuir o adaptador tipo LC;  ● Possuir polimento APC; ● Deverá ser do modelo duplex; ● Deverá ser composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Comprimento mínimo da extensão deverá ser de 1,5m; ● Possuir conector tipo push-pull; ● Fornecer estabilidade sob alta variação de temperatura;  ● Perda de inserção máxima: < 0,30 dB;  ● Perda de retorno mínima: > 60dB; ● Raio de curvatura: 30mm (min); ● Resistência à tração: 100N; EXTENSÃO ÓPTICA LC-UPC 
Responsável pela fusão de fibras no DIO.  
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma EIA/TIA-568-C.3; ● Possuir o adaptador tipo LC;  ● Possuir polimento UPC; ● Deverá ser do modelo duplex; ● Deverá ser composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Comprimento mínimo da extensão deverá ser de 1,5m; ● Possuir conector tipo push-pull; ● Perda de inserção máxima: < 0,30 dB;  ● Perda de retorno mínima: > 50dB; ● Raio de curvatura: 30mm (min); ● Resistência à tração: 100N; FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
 



 

 

 
  CONVERSOR DE MIDIA GIGA MONOMODO 10KM 
 Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● 10/100/1000Base-T/1000Base-SX  ● Conector: SC ● Fibra Monomodo (SM) ● Distância de até 550 metros para fibras Multimodo 50/125 ● Distância de até 220 metros para fibras Multimodo 62,5/12 ● Comprimento de onda: 13100nm ● Modo de suporte Duplex ● Suporte a JumboFrame 9k  FABRICANTES DE REFERÊNCIA: PLANET; INTELBRAS; FIBRACEM. 
  
MINIGBIC SFP+ 10KM 10G BIDIRECIONAL  SFP+ de 10Gbps para aplicação em switches e roteadores, com alcance máximo de 10Km, em fibra óptica 
monomodo 1330nm-TX/1270nm-RX. O SFP Unee possui transmissão bidirecional com DDM (monitoração de 
parâmetros do módulo óptico). O transceptor SFP-10G-BXD8 possui garantia de 1 ano contra qualquer defeito 
de fabricação. 
Deve ser compatível com roteadores e switches Huawei, Cisco, Mikrotik, Juniper e FiberHome. 
FABRICANTES DE REFERÊNCIA: CISCO; HUAWEI; FIBRACEM. 
 
 IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETAMENTO DOS CABOS  Os cabos projetados devem ser identificados nos seguintes pontos:  

● Túneis de cabos e pontos de acesso;  ● Caixas subterrâneas;  ● Postes;  ● Pontos de emenda;   
As etiquetas de identificação devem conter, no mínimo, as seguintes informações:  

● Indicação UNILAB ou designação do consórcio, a ser combinado caso a caso;  ● Telefone de Emergência;  ● Designação: “CABO ÓPTICO”; ● Identificação do cabo / rota.  ● Cor: amarelo / laranja   
Informações orientativas de dimensões da etiqueta e de tamanhos de letras:  

● Tamanho recomendado: 60mmx100mm, 3mm de espessura.  ● Tamanho das Letras:   o UNILAB: 3,5mm;  o Telefone de emergência: 4,0mm  o CABO ÓPTICO: 6,0mm  o Designação de cabo e rota: 4,0mm 



 

 

 ● Modelo para simples referência:       
 
   

Emergência: (XX) XXXX-XXXX 
CABO ÓPTICO 

 
     Cabo:  __________________            
         Rota:   __________________ 

 
 
Posicionamento das etiquetas:  

● Túneis de cabos: Uma etiqueta a cada 30/50 metros  ● Caixas subterrâneas: Uma etiqueta, no meio do cabo     ● Postes (cabo AS): Uma etiqueta, 10/30 cm à direita, vista da rua (ver nota abaixo)  ● Postes (cabo espinado): Uma etiqueta na pingadeira  ● Pontos de emenda: Uma etiqueta na emenda   
Nota: A faixa de distâncias são orientativas. Em postes com muito congestionamento, as etiquetas poderão ser 
aplicadas a distâncias maiores, dentro das possibilidades.  
 
Método de fixação das etiquetas:   

● As etiquetas deverão ser fixadas com arame de espinar ou com cinta plástica indicada para uso externo.  
CAIXAS SUBTERRÂNEAS  
 
A base e a tampa para caixas subterrâneas serão retangulares e devem obedecer às seguintes características de fabricação: 
 

CAIXAS SUBTERRÂNEAS 
TIPO 

DIMENSÕES INTERNAS (CM) 
ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE 

CAIXA R1 60 35 50 
CAIXA R2 107 52 50 

Tabela 1 – Características de fabricação caixas subterrâneas  ● Material da tampa: Ferro fundido cinzento do tipo 30FF (ABNT).  ● Acabamento da tampa: Deve, após a sua usinagem, estar sem empenos, isenta de resíduos de modelagem, fendas, falhas, saliências nítidas ou outras imperfeições que possam prejudicar suas características mecânicas ou operacionais. As tampas devem ser pintadas com tinta anticorrosiva preta.  ● Material da base: Aço carbono ABNT NBR NM 87:2000. Não podem ser fabricadas em ferro fundido.  ● Acabamento da base: Devem ser zincadas e isentas de fendas, falhas ou saliências.    



 

 

                                                 



 

 

 
 
PEAD 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou telecomunicações. 
 Deverá ser fornecido nas bitolas 1”, 2” e 3”. FABRICANTES DE REFERÊNCIA: TIGRE; TECHDUTO; FGS. 
  1.4.3 INSTALAÇÃO DO PONTO PAA  Na área interna dos prédios a serem atendidos, deverá ser instalado rack do bastidor de 19” com 36 U’s e das terminações do cabo lançado, desde a caixa de emenda da rede de fibra de distribuição até a sala de operações, as fusões e todos os serviços necessários a conectorização do cabo óptico.  Deve ser levado em conta para formatação dos custos, quando houver necessidade do cabo óptico em rede de duto e subdutos a ser construída desde a caixa de emenda mais próxima do local a ser atendido até o local indicado no interior de cada acesso, onde também fará a instalação das terminações óptica como do cabo lançado, fusões e todos os serviços necessários a conectorização. Em todas as etapas da instalação devem ser seguidas as normas e padrões da ANATEL e da ABNT pertinentes ao tipo de serviço e à qualidade dos materiais aplicados nos acessos.   ● MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PAA  Afim de exemplificar como será feita a instalação dentro dos pontos de atendimento, temos os itens que compõem a instalação interna para atendimento dos pontos PAA. Os itens são:  RACK 19” 36U x 1000MM 
 
Rack fechado, 36U x 1000mm (19''), estrutura em aço e porta frontal em vidro temperado. Deve possuir terminais de 
aterramento, entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base. 
Além disto, deve atender a estas especificações mínimas: 

● Estrutura em perfil de alumínio extrudado possuindo cantoneiras em alumínio injetado; 
● Tampa para fechamento lateral com fecho, montada em chapa de aço de 1 mm;  
● Deverá possuir guias verticais localizados na parte frontal do rack; 
● Deverá possuir base soleira fixa com capacidade de suportar, no mínimo, 500 Kg; 
● Porta em aço 1 mm com chapa perfurada hexagonal, capacidade de abertura de até 180 e kit cilindro com chave; 
● Porta traseira bipartida em aço 1 mm com chapa perfurada hexagonal com kit cilindro com chave; 
● Perfil vertical 19” em chapa de aço eletrozincada com espessura de 1,5 mm ou alumínio extrudado;  
● Deverá possuir 2 guias verticais com portas para organização de cabos, fixados na parte posterior do rack, 

montados com chapa 1,5 mm, possuindo rasgos para condução e amarração dos cabos; 
● Deverá possuir organizadores verticais de cabos fixados na parte posterior do rack; 
● Longarina de montagem em chapa de aço eletrozincada com espessura de 1,5 mm; 
● Fechamento com pintura a pó texturizada. Rack na cor Preto RAL 9011; 



 

 

● Guias de acabamento na cor Preto RAL 9011; 
● Deverá ser fornecido com 2 calhas elétricas com um mínimo de 16 tomadas bipolares com terra (2P+T, 30 A / 250 

V) em cada calha, com furação nas extremidades para fixação na estrutura do rack, possuindo cabo de 
interligação tipo PP 3 x 2,5 mm² com no mínimo 3 metros de comprimento; 

● Deverá possuir módulo para acoplamento de rack confeccionado em chapa de aço zincada de 2 mm; 
● O rack deverá possuir certificações dos seguintes testes: Teste de Grau de proteção DIN 40050/IEC 529, Padrão 

NEMA 12, Teste de RFI conforme MDL-STD 285, VG 95373 parte 15, Teste MIL-STD 810E, ETS 300019, Bellcore 
TR-NWT 000063 Zona 4, Aterramento VDE 0100 540; 

● Deverá possuir sistema de aterramento a ser fixado na própria estrutura do rack constituído por uma barra de 
cobre de 3 mm com terminais para fixação. 

● Deverá possuir sistema de exaustão superior com 04 ventiladores. 
● Deverá ser fornecido com o rack 1 kit de montagem composto de no mínimo 50 porcas-mola M5 grande, 50 

parafusos M5 x 10mm e 50 arruelas lisas.   
● Apresentar certificação ISO 9000 e ISO 14000 do fabricante.  
● Anexar catálogo técnico do fabricante. 

FABRICANTES DE REFERÊNCIA: TRIUNFO; FURUKAWA; WOMER.   CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO LC/UPC – LC/UPC  
Peça óptica monomodo de 02 (dois) metros no mínimo, com conectores LC-LC com polimento UPC, utilizada 
para a transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos painéis ópticos aos 
equipamentos ativos. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106; ● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433; ● Atender às especificações da norma IEC 61754-02 ● Atender às especificações da norma IEC 60793-2-50(B6_a1) ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA-568-C.3; ● Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801; ● Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br, para os conectores e cordão; ● Composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Fibra de acordo com padrão ITU-T G657-A1; ● Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex; ● Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissão de fumaça, LSZH; ● Constituído por 2 fibra óptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construção “zip cord”, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em LSZH, com diâmetro nominal de 4x2mm; ● Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC/UPC; ● As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica; ● Polimento: UPC; ● PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4); ● PR: 65dB min (IEC 61300-3-6); ● Cordão na cor azul; ● Máxima força de puxamento: 200N; ● Raio de curvatura estático: 10mm (min); 



 

 

● Raio de curvatura dinâmico: 30mm (min); ● Temperatura de operação entre –20 ºC a +60 ºC; ● Atenuação máxima em 1310 nm de 0,34 dB / km; ● Atenuação máxima em 1550 nm de 0,20 dB / km; ● Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do projeto; ● O Fabricante deverá possuir certificação ISO 9001:2008 em termos empresariais FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.  
 CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO LC/APC – LC/APC  
Peça óptica monomodo de 02 (dois) metros no mínimo, com conectores LC-LC com polimento APC, utilizada 
para a transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos painéis ópticos aos 
equipamentos ativos. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106; ● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433; ● Atender às especificações da norma IEC 61754-02 ● Atender às especificações da norma IEC 60793-2-50(B6_a1) ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA-568-C.3; ● Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801; ● Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br, para os conectores e cordão; ● Composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Fibra de acordo com padrão ITU-T G657-A1; ● Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex; ● Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissão de fumaça, LSZH; ● Constituído por 2 fibra óptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construção “zip cord”, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em LSZH, com diâmetro nominal de 4x2mm; ● Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC/APC. ● As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica; ● Polimento: APC; ● PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4); ● PR: 65dB min (IEC 61300-3-6); ● Cordão na cor azul; ● Máxima força de puxamento: 200N; ● Raio de curvatura estático: 10mm (min); ● Raio de curvatura dinâmico: 30mm (min); ● Temperatura de operação entre –20 ºC a +60 ºC; ● Atenuação máxima em 1310 nm de 0,34 dB / km; ● Atenuação máxima em 1550 nm de 0,20 dB / km; ● Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do projeto; ● O Fabricante deverá possuir certificação ISO 9001:2008 em termos empresariais FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
   



 

 

   CABO F/UTP CATEGORIA 6 LSZH 
 
Os cabos U/UTP deverão possuir as seguintes características técnicas obrigatórias: 

● Exceder as especificações das normas EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801 Edition 2.2 com apresentação da documentação comprobatória. ● Possuir capa com classe de flamabilidade LSZH com baixo nível de emissão de fumaça. Esta informação deverá estar impressa na capa do cabo. ● Suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 m. ● Resistência de Isolamento 10000 MΩ/km ● Ser composto por condutores de cobre com a bitola de 23AWG. ● Garantir desempenho até 250MHz. ● Ter blindagem F/UTP para reduzir o impacto do allien crosstalk. ● Ser compatível PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus), comprovado por certificação de laboratório reconhecido internacionalmente. ● Possuir número de lote e nome do fabricante na capa do cabo para eventual necessidade de rastreabilidade. ● Atender à Diretiva RoHS FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.   1.4.4 INSTALAÇÃO DO PONTO PAP (WI-FI E MONITORAMENTO ON-LINE)  A solução de cobertura Wi-Fi nos Pontos de Acesso Públicos deverá ser composta por estações na frequência (Rádio e Antena) de 2.4GHz ou 5.0GHz e deverá atender as seguintes especificações técnicas: ● Seleção inteligente de canais  
● Banda dupla simultânea 802.11n  
● Cobertura de 360°  
● Classificação IP-67, -40°C a 65°C  
● Suporte a banda dupla simultânea (5 GHz/2,4 GHz)  
● Tecnologia de antena adaptável e gerenciamento de RF avançado  
● Até 6 dB de ganho de sinal/15 dB de redução de interferência  
● Recurso automático de rejeição de interferências, otimizado para ambientes de alta densidade  
● Arranjo de antenas inteligentes com até 4.000 padrões exclusivos para alta confiabilidade  
● Power over Ethernet (PoE) padrão 802.3af/at  
● Injetor PoE personalizado Ruckus de alta potência disponível  
● Saída padrão 802.3af para câmeras de vigilância  
● Pode ser montado em paredes, postes ou tetos  
● Aquecedor integrado para clima frio (-40° C)  
● Streaming de vídeo IP multicast  
● 600 Mbps e taxa de transferência do usuário (300 Mbps/rádio)  ● 16 BSSIDs com políticas de segurança e QoS exclusivas  
● Classificação de pacote de QoS avançado e prioridade automática para tráfego com distinção de latência de tráfego  



 

 

● Limitação dinâmica por taxa de usuário para WLANs de pontos de conexão  
● Suporte a WEP, WPA-PSK (AES), 802.1x para RADIUS e Active Directory*  

O sistema de monitoramento consiste de câmeras PTZ e fixas, ligadas via rede IP ao NGC, este com capacidade para gerenciar os alarmes recebidos e gravação de vídeo de forma inteligente.  Cada ponto de WiFi e monitoramento, terá duas câmeras fixas, no mínimo, mas deve prever a instalação de até 4 câmeras fixas.  A solução irá disponibilizar o uso de um aplicativo de celular, com abrangência nas plataformas IOS, Android e Windows, que permita a visualização on-line de todas as câmeras que serão instaladas nos PAPs, com visualização de posicionamento no mapa da cidade e também em formato de lista. O aplicativo também deverá permitir a pesquisa do ponto a ser visualizado. Cada ponto deve ser identificado com o nome do local a ser monitorado. A plataforma deve prever um cadastramento do usuário, de acordo com a política de acesso definida com a administração da UNILAB. Deverá prever também a personalização do aplicativo com logotipo fornecido pela administração e também com adequações da apresentação de cores e fundo.   ● MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA MONTAGEM DO PONTO PAP   RACK OUTDOOR 6U FIXAÇÃO EM POSTE  
O Rack 6U Outdoor terá a função de organizar seus equipamentos com proteção e segurança, pois deve ter 
vedação impermeável à chuva. Na parte traseira deverá ter dois encaixes que serão utilizados para prender o 
Rack em postes - juntamente com o uso de fitas BAP (cinta de aço ajustável). 
 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Proteção IP55 
● Antirrespingo 
● Teto fixo 
● Base para cooler 
● Suporte de porte 
● Produzido com chapa galvanizada 
● Basculante interno frontal e traseiro reguláveis 
● Padrão módulo 19" 
● Dimensões Externa: AxLxP - 38 x 57,2 x 59,6 cm 

FABRICANTES DE REFERÊNCIA: AZLINK; NILKO; FIBRACEM.  SWITCH DE BORDA POE+  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DO ITEM: ● 24 portas RJ45 PoE+ de 10/100/1000 Mbit com sensor automático ● 4 portas SFP+ integradas de 10 GbE  ● 1 fonte de alimentação integrada (CA de 600 W) ATRIBUTOS DO SWITCH: ● Comutação da camada 2 de taxa de linha: padrão 



 

 

● Roteamento de camada 3 de taxa de linha: padrão ● Memória da CPU: 1 GB ● Memória Flash: 256 MB ● Memória de buffer de pacotes: 1,5 MB ● Imagens duplas de firmware integradas: padrão ● Sensores de temperatura para monitoramento ambiental: padrão ● Diagnóstico de cabo: padrão ● Diagnósticos de transceptor óptico (SFP/SFP+): padrão ● Suporte à auditoria de switch: padrão ● UDLD: padrão ● Capacidade da malha do switch (full-duplex): 128 Gbit/s ● Taxa de encaminhamento: 128 Mpps ATRIBUTOS DO EMPILHAMENTO: ● Empilhamento de porta do usuário: S ● Distância máxima de empilhamento (em metros): 100 ● Velocidade máxima de empilhamento (full-duplex): 40 Gbit/s  ENERGIA E RESFRIAMENTO DE HARDWARE: ● Fonte de alimentação integrada (não removível): padrão ● Fonte de alimentação externa: opção disponível ● Redundância de fonte de alimentação: opção disponível ● Ventiladores redundantes: padrão ● Ventiladores de velocidade variável: padrão ● Fluxo de ar: E/S para PSU (normal) ATRIBUTOS DE PORTA: ● Portas SFP+ de 10 GbE dedicadas e integradas (além das portas padrão): 4 ● Negociação automática para controle de velocidade e fluxo: padrão  ● MDI/MDIX automática: padrão ● Espelhamento de porta: padrão ● Espelhamento de porta baseado em fluxo: padrão ● Broadcast storm control: padrão ● Ethernet com economia de energia por configurações de porta: padrão ● Suporte para perfil de porta, incluindo perfis de administrador: padrão ● 1 porta de gerenciamento/console RJ45 com sinalização RS232: padrão ● 1 porta USB (Type A) para configuração: padrão ● 24 portas fixas RJ45 PoE+ de 1 GbE com sensor automático (1 Gbit/100 Mbit/10 Mbit) ● Power-over-Ethernet Plus (PoE+): sim ● Voltagem máxima de PoE por porta: 30,8 watts em 24 portas CHASSI: ● Dimensões em polegadas (A x L x P): 1,7 x 17,3 x 15,2 ● Dimensões em milímetros (A x L x P): 43,5 x 440 x 387 ● Peso aproximado em libras (sem os módulos): 12,8 ● Peso aproximado em quilogramas (sem os módulos): 5,8 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO AMBIENTAL: ● Temperatura operacional em Celsius: 0 °C a 45 °C ● Temperatura operacional em Fahrenheit: 32 °F a 113 °F ● Temperatura de armazenamento em Celsius: -40 °C a 65 °C ● Temperatura de armazenamento em Fahrenheit: -40 °F a 149 °F 



 

 

● Umidade relativa operacional: 95% ● Umidade relativa de armazenamento: 85% ● Eficiência da fonte de alimentação: 80% ou mais em todos os modos operacionais ● Fonte de alimentação (watts): 600 ● Saída térmica máxima (BTU/h): 2972 ● Consumo máximo de energia (watts): 871 FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DELL; CISCO; HP ARUBA. 
  
CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO LC/UPC – LC/UPC 
Peça óptica monomodo de 02 (dois) metros no mínimo, com conectores LC-LC com polimento UPC, utilizada 
para a transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos painéis ópticos aos 
equipamentos ativos. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106; ● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433; ● Atender às especificações da norma IEC 61754-02 ● Atender às especificações da norma IEC 60793-2-50(B6_a1) ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA-568-C.3; ● Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801; ● Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br, para os conectores e cordão; ● Composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Fibra de acordo com padrão ITU-T G657-A1; ● Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex; ● Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissão de fumaça, LSZH; ● Constituído por 2 fibra óptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construção “zip cord”, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em LSZH, com diâmetro nominal de 4x2mm; ● Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC/UPC; ● As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica; ● Polimento: UPC; ● PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4); ● PR: 65dB min (IEC 61300-3-6); ● Máxima força de puxamento: 200N; ● Raio de curvatura estático: 10mm (min); ● Raio de curvatura dinâmico: 30mm (min); ● Temperatura de operação entre –20 ºC a +60 ºC; ● Atenuação máxima em 1310 nm de 0,34 dB / km; ● Atenuação máxima em 1550 nm de 0,20 dB / km; ● Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do projeto; ● O Fabricante deverá possuir certificação ISO 9001:2008 em termos empresariais 
 
FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
 
  



 

 

 
  CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO LC/APC – LC/APC  
Peça óptica monomodo de 02 (dois) metros no mínimo, com conectores LC-LC com polimento APC, utilizada 
para a transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos painéis ópticos aos 
equipamentos ativos. 
Deve possuir as seguintes características mínimas: 

● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106; ● Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433; ● Atender às especificações da norma IEC 61754-02 ● Atender às especificações da norma IEC 60793-2-50(B6_a1) ● Atender às especificações da norma ANSI/TIA-568-C.3; ● Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801; ● Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br, para os conectores e cordão; ● Composto por fibras monomodo com núcleo de 9/125µm de diâmetro; ● Fibra de acordo com padrão ITU-T G657-A1; ● Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex; ● Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissão de fumaça, LSZH; ● Constituído por 2 fibra óptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construção “zip cord”, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em LSZH, com diâmetro nominal de 4x2mm; ● Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC/APC. ● As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica; ● Polimento: APC; ● PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4); ● PR: 65dB min (IEC 61300-3-6); ● Máxima força de puxamento: 200N; ● Raio de curvatura estático: 10mm (min); ● Raio de curvatura dinâmico: 30mm (min); ● Temperatura de operação entre –20 ºC a +60 ºC; ● Atenuação máxima em 1310 nm de 0,34 dB / km; ● Atenuação máxima em 1550 nm de 0,20 dB / km; ● Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do projeto; ● O Fabricante deverá possuir certificação ISO 9001:2008 em termos empresariais FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM. 
 
  



 

 

CABO F/UTP CATEGORIA 6 LSZH 
 
Os cabos U/UTP deverão possuir as seguintes características técnicas obrigatórias: 

● Exceder as especificações das normas EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801 Edition 2.2 com apresentação da documentação comprobatória. ● Possuir capa com classe de flamabilidade LSZH com baixo nível de emissão de fumaça. Esta informação deverá estar impressa na capa do cabo. ● Suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 m. ● Resistência de Isolamento 10000 MΩ/km ● Ser composto por condutores de cobre com a bitola de 23AWG. ● Garantir desempenho até 250MHz. ● Ter blindagem F/UTP para reduzir o impacto do allien crosstalk. ● Ser fornecido na cor verde. ● Ser compatível PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus), comprovado por certificação de laboratório reconhecido internacionalmente. ● Possuir número de lote e nome do fabricante na capa do cabo para eventual necessidade de rastreabilidade. ● Atender à Diretiva RoHS FABRICANTES DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; FIBRACEM.   RADIO OUTDOOR ALTA DENSIDADE WIFI DUAL-BAND - RUCKUS  De acordo com o princípio da padronização, descrito no Art 15, I da Lei 8.666: “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Vigência) I - Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;”  Estamos especificando o equipamento com as características dos equipamentos já utilizados pelo órgão, afim de evitar possíveis problemas de compatibilidade e desempenho. Deve ser compatível com a controladora RUCKUS ZD3025. Estes equipamentos deverão atender às seguintes especificações: ● Projetado para condições extremas ● Seleção inteligente de canais  
● Banda dupla simultânea 802.11n  
● Cobertura de 360°  
● Classificação IP-67, -40°C a 65°C  
● Suporte a banda dupla simultânea (5 GHz/2,4 GHz)  
● Tecnologia de antena adaptável e gerenciamento de RF avançado  
● Até 6 dB de ganho de sinal/15 dB de redução de interferência  
● Recurso automático de rejeição de interferências, otimizado para ambientes de alta densidade  
● Arranjo de antenas inteligentes com até 4.000 padrões exclusivos para alta confiabilidade  
● Power over Ethernet (PoE) padrão 802.3af/at  
● Injetor PoE personalizado Ruckus de alta potência disponível  
● Saída padrão 802.3af para câmeras de vigilância  



 

 

● Pode ser montado em paredes, postes ou tetos  
● Aquecedor integrado para clima frio (-40° C)  
● Streaming de vídeo IP multicast  
● 600 Mbps e taxa de transferência do usuário (300 Mbps/rádio)  ● 16 BSSIDs com políticas de segurança e QoS exclusivas  
● Classificação de pacote de QoS avançado e prioridade automática para tráfego com distinção de latência de tráfego  
● Limitação dinâmica por taxa de usuário para WLANs de pontos de conexão  
● Suporte a WEP, WPA-PSK (AES), 802.1x para RADIUS e Active Directory*  
● Rede Inteligente Mesh*  
● Zero-IT e Dynamic PSK*  
● Controle de admissões/balanceamento de carga 
● Direcionamento de banda e suporte a equidade de transmissão  
● ALIMENTAÇÃO: Power over Ethernet e 12 V CC  ● TAMANHO FÍSICO: 23,9 cm (C), 19,5 cm (L), 14,1 cm (A)  ● PESO: 1900 gramas (4,19 libras.)  ● ANTENA: ZF 7762: Matriz de antena interna de banda dupla e configurável por software com elementos direcionais e omni alto ganho que fornecem mais de 4.000 padrões de antenas exclusivos  ● PORTAS ETHERNET   o 2 portas RJ-45, MDX automático, detecção automática  o 10/100/1000 Mbps entrada Power over Ethernet (802.3at)  o 10/100 Mbps saída Power over Ethernet (802.3af)  ● CONDIÇÕES AMBIENTAIS   o Classificação IP-67  o Temperatura de operação: -40°C a 65° C (-40°F a 149°F), -20°C quando o aquecedor está desativado  o Umidade de operação: 5% a 100% de condensação  ● CONSUMO DE ENERGIA   o 12,95W (PoE)  o 15W (12V CC)  ● ANTENA: Matriz de antena adaptativa que oferece mais de 4.000 padrões de antena exclusivos (24 para a versão setorizada)  ● GANHO DE ANTENA FÍSICA   o 7762: 3 dBi (2,4 GHz)  o 7762: 5 dBi (5 GHz)  o 7762-S: 7 dBi (2,4 GHz)  o 7762-S: 5 dBi (5 GHz)  ● POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO**   o 28 dBm (2,4 GHz)  o 26 dBm (5 GHz)  ● GANHO DE TX DE SINR DO BEAMFLEX: Até 6 dB  ● GANHO DE RX SINR DO BEAMFLEX: Até 4 dB  ● MITIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA: Até 15 dB  ● SENSIBILIDADE DE RX MÍNIMA: Até -95 dBm  ● ESTAÇÕES SIMULTÂNEAS: 256  ● CLIENTES VoIP SIMULTÂNEOS: Até 20  ● OPÇÕES DE IMPLANTAÇÃO   



 

 

o Independente (gerenciado individualmente)  o Gerenciado pelo ZoneDirector  o Gerenciado pelo FlexMaster  ● CONFIGURAÇÕES   o Interface de usuário da Web (HTTP/S)  o CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3  o TR-069 via FlexMaster  ● PADRÕES   o IEEE 802.11a/b/g/n  o 2,4 GHz e 5 GHz em operação simultânea  ● TAXAS DE DADOS SUPORTADAS   o 802.11n: 6,5 Mbps a 130 Mbps (20 MHz) 6,5 Mbps a 300 Mbps (40 MHz)  o 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps  o 802.11b: 11, 5,5, 2 e 1 Mbps  o 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps  ● CADEIAS DE RÁDIO: 3 x 3: 2  ● BANDA DE FREQUÊNCIA   o IEEE 802.11n: 2,4 a 2,484 GHz e 5,15 a 5,85 GHz  o IEEE 802.11a: 5,15 a 5,875 GHz  o IEEE 802.11b: 2,4 a 2,484 GHz  ● BSSID: Até oito por rádio (16 no total)  ● SEGURANÇA SEM FIO   o WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i  o Autenticação via 802.1X, banco de dados de autenticação local, suporte para RADIUS e ActiveDirectory  ● CERTIFICAÇÕES   o EUA, Europa, Austrália, Brasil, Canadá, China, Egito, Hong Kong, Índia, Japão, Coreia, Malásia, México, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, África do Sul, Taiwan, Tailândia, EAU, Vietnã  o Conformidade com WEEE/RoHS  
o Certificação Wi-Fi Alliance (Wi-Fi Certified™)  

FABRICANTES DE REFERÊNCIA: RUCKUS.                  



 

 

TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DAS CÂMERAS  − O Sistema de CFTV será baseado em tecnologia IP, composta de servidores de monitoramento e gravação, switches e de câmeras IP; − O Sistema utilizará cabos UTP categoria 6 para as câmeras internas, que deverão possuir tecnologia PoE; − As câmeras externas serão fixadas em poste e sua conexão ao Sistema deverá ser feita através de fibra óptica monomodo e sua alimentação elétrica deverá ser fornecida em infraestrutura separada da fibra óptica, seguindo as normas vigentes.  
CÂMERA IP FIXA BULLET IR 
Câmera fixa tipo Bullet, para o monitoramento da área externa dos recintos e pontos de acesso, objetivando monitorar o perímetro, o ambiente de circulação e os acessos. O equipamento deve possuir grau de proteção IP66. 
 Especificações mínimas e obrigatórias: ● Resolução de 2 megapixels (MPx) ● Até 30 imagens por segundo (ips) em 1080p ● Lente zoom motorizada remota com foco automático ● Iluminação IV adaptativa integrada ● Armazenamento de borda acessível com cartão Micro SD ● Detecção de movimento e detecção Camera Sabotage ● Temperatura de operação de -40 a 50°C (-40 a 122°F) ● Power over Ethernet (PoE) e entrada de alimentação de 24 VCA ● Conformidade com ONVIF Profile S ● Garantia e suporte de 3 anos ● Dispositivo de imagem: 2MP / 8,0 mm (1/3 pol.) / 1920x1080 ● Tipo de gerador de imagem: CMOS ● Leitura do gerador de imagem: Varredura progressiva ● Faixa do obturador eletrônico: 1/5 ~ 1/2.000 s ● Ampla faixa dinâmica eletrônica: 65 dB ● Faixa do equilíbrio do branco: de 2.500° a 8.000°K ● Redução digital de ruído: Sim (ON/OFF selecionável) ● Relação sinal/ruído: 50 dB ● Iluminação mínima: f/1.2 / Cor: 33ms  0,30 lux 200ms  0,02 lux / Mono IV: 33ms e 200ms  0,00 ● Filtro de corte IR mecânico: Sim (AUTO/MANUAL selecionável), com diferentes pontos de conjunto em lux. ● Iluminação IV: IV adaptativo de até 35 m; ON automático no modo noturno ou OFF. ● Tipo de lente: Integrada; varifocal; ● Distância focal: f/1.2, de 3 a 9 mm; f/1.4, de 2,8 a 10 mm; ● Foco: Foco automático, motorizado Zoom Remoto; ● Tipo de íris automático: Lente de acionamento CD. ● Transmissões de vídeo: Até 2 transmissões simultâneas, além de transmissão de serviço; uma transmissão secundária é variável com base na configuração da transmissão primária; ● Sobreposição de vídeo: Nome de câmera, hora, data; ● Codificação de vídeo: H.264 de perfil alto ou principal e MJPEG; 



 

 

● Controle da taxa de bits: Taxa de bits constante (CBR) e taxa de bits variável restrita (CVBR) com faixa-alvo; ● Transmissão de serviço: 320 x 240 (0,1 MPx) ou 320 x 180; 2 ips, MJPEG; ● Inibição de janela: 4 janelas configuráveis; ● Transmissões: Dois canais; ● Entrada: Entrada de linha/bloco terminal; ● Codificação: G. 711 A-law/G. 711 U-law FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DAHUA; AXIS; VIVOTEK.  
CÂMERA IP FIXA PANORÂMICA (VISÃO 360º) 
Câmera dome fixa de 5 megapixels com visão de 360° quando instalada no teto ou 180° quando instalada na parede.   Especificações mínimas e obrigatórias: 

● Sensor de Imagem: CMOS para varredura progressiva ● Lente: Resolução de megapixel, íris fixa, F2.0 - Ângulo de visualização horizontal de 185° de 1.6 mm ou inferior; ● Sensibilidade à Luz: igual ou inferior 0.6 lux, F2.0 ● Ajuste do ângulo da Câmera: Rotação de ±180°; ● Compressão de Vídeo: Perfil principal H.264 e MJPEG ● Resoluções: 2592x1944 (5 MP) a 528X480 no mínimo; ● Taxa de Quadros H.264/MJPEG: 15 fps em perspectiva de 360° e visualizações Panorâmicas; ● Stream de Video: 2 streams H.264 e MJPEG individualmente configurados Taxa de quadros e largura de banda. ● Multi-view Streaming: Perspectiva em 360°, panorâmica, panorâmica dupla, visualização quadrangular. No mínimo 4 áreas de visualização individualmente colhidas e recortadas. Em transmissões contínuas de 4 áreas de visualização recortadas e 1 visão geral em 360° em resolução VGA, a taxa de quadros é de 10 fps por stream; ● Pan/Tilt/Zoom: PTZ digital com recorte, posições predefinidas; ● Configurações da imagem: Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, compensação de luz de fundo, amplo alcance dinâmico (WDR) - contraste dinâmico. máscara de privacidade, espelhamento de imagens. Rotação: 0°, 180°; ● Interface: RJ 45, 10/100 Mbps Ethernet ● Segurança: Proteção por senha. ● Protocolos suportados: IPv4/v6, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, NTP, TCP, RSTP, DHCP, ONVIF; ● Alarmes: Entrada – 1 Set Saída – 1 Set ● Notificação de Eventos: Carregamento de arquivo: FTP, HTTP. ● Alimentação: Power over Ethernet IEEE 802.3af Classe 2, máx 8 W; ● Condições Operacionais: Suportar umidade igual ou acima de 85% UR (sem condensação) – Temperatura: -10 ºC a 50 ºC;  O Fabricante do equipamento deve disponibilizar Assistência Técnica autorizada no Brasil. FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DAHUA; AXIS; VIVOTEK. 



 

 

CÂMERA IP PTZ 
O ponto de captura através de câmera móvel consiste no monitoramento geral de áreas de ponto de acesso público, com seus locais apontados em planta, objetivando visualizar imagens panorâmicas dos ambientes e pontos críticos de segurança. Tais dispositivos, bem como toda a infraestrutura de suporte, serão instalados em ambientes externos e devem ser para isto certificados.  O equipamento deve produzir imagens de modo a garantir os seguintes requisitos de qualidade: ● Sensor de Imagem: 1/2,8'' com tecnologia CMOS ou CCD, e varredura progressiva; ● Pelo menos 2 megapixels com uma quantidade mínima efetiva de pixels de, pelo menos 1920 (H) x 1080 (V); ● Compressão H.264 e MJPEG simultâneas; ● Lente varifocal, motorizada, com zoom óptico de, no mínimo 32x; ● Recurso de Auto Íris; ● Zoom digital de pelo menos 16x; ● Foco automático ● Sensibilidade à luz igual ou inferior a 0,5 Lux em modo colorido e 0,01 Lux em modo preto e branco; ● Obturador com regulagem configurável entre 1s e 1/10.000s pelo menos; ● Compensação automática de luz de fundo (BLC – Back Light Compensation); ● Função de redução digital temporal e espacial de ruído (3DNR – 3D noisereduction); ● Controle de dia e noite (Day & Night) com filtro de corte de infravermelho automático. Não serão aceitos recursos de dia e noite puramente eletrônicos; ● Recursos WDR (WideDinamic Range) com pelo menos 120 dB. Não será aceito DWDR (Digital WideDynamic Range); ● Permitir a configuração de, pelo menos, quatro fluxos de vídeo, independentes e configuráveis, a pelo menos 30 fotogramas por segundo (fps) na resolução de 1920 (H) x 1080 (V); ● Pan e Tilt com Pan 360º contínuo e Tilt de pelo menos -5º a 90º; ● Deve permitir a configuração de pelo menos 128 presets; ● Permitir acesso e configuração via browser, em português ou inglês, a partir dos seguintes navegadores Internet Explorer, Firefox; ● Protocolos TCP/IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, IGMP, DHCP, PPPoE; ● Recursos de analíticos e/ou alarmes por auto tracking, detecção de movimento, ausência de vídeo e falha de conexão da rede; ● Alimentação de energia PoE (Power over Ethernet) embarcada, 24VDC e 24VAC; ● Possuir slot para cartão Micro SD/SDHC/SDXC de, no mínimo, 128GB. O cartão deve ser fornecido com a câmera e ser no mínimo classe 10 (velocidade mínima de 10 Mb/s); ● Fator de proteção mínimo IP67, com Antivandalismo IK10 e proteção contra salinidade NEMA4x; ● Deve acompanhar acessórios de fixação em parede e/ou poste, conforme local de instalação a câmera; ● Deve operar em faixa de temperatura de 0º a 50º C ou superior; ● Deve atender padronização ONVIF. ● Garantia comprovada pelo fabricante de 3 (três) anos. FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DAHUA; AXIS; VIVOTEK.   
 
 



 

 

INJETOR POE 802.3 AF/AT GIGABIT  
Deverá alimentar os dispositivos PoE compatíveis com o padrão Ieee 802.3at em até 90 metros de 
distância através de cabo de rede. 
O equipamento deverá possuir as seguintes características mínimas: 

● 1 porta Lan Gigabit Ethernet para entrada de dados; 
● 1 porta PoE Gigabit Ethernet para saída de dados e alimentação; 
● Alcance de até 90 metros com apenas um cabo de rede; 
● Instalação Plug & Play; 
● Padrão Ieee 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af e 802.3at. 

O injetor Poe 200 AT e compatível com os padrões 802.3af e 802.3at e oferece até 30 W de potência 
de saída em sua porta PoE. Ao utilizar esse dispositivo, e possível transmitir a energia elétrica 
juntamente com os dados da rede para um dispositivo remoto, excluindo assim a necessidade de 
fontes de alimentação para estes dispositivos. 
FABRICANTES DE REFERÊNCIA: DO MESMO FABRICANTE DAS CÂMERAS.  
NORMAS 
A norma NBR 14565 surgiu em 1994 por um grupo de estudos da ABNT, com o objetivo de criar uma norma de 
padronização brasileira. Em agosto de 2000 foi publicada pela ABNT um procedimento básico para elaboração 
de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada. 
Está norma tem como objetivo estabelecer os critérios mínimos para elaboração de projetos de rede internos 
estruturado de comunicações, em edificações comercial, independente do porte. 
A rede interna estruturada é projetada de modo a prover uma infraestrutura que permita a evolução e a 
flexibilidade para os serviços de telecomunicações. 
A norma NBR 14565 se aplica a prédios comerciais, situados em um mesmo terreno, envolvendo os pontos de 
telecomunicações nas áreas de trabalho, os armários de telecomunicações, salas de equipamento, entre outros. 
No desenvolvimento de um projeto de cabeamento estruturado, a NBR 14565 pretende estabelecer a correta 
forma de aplicação dos conceitos de rede primaria e rede secundaria envolvendo todos os seus elementos 
constitutivos. 
A NBR 14565 também estabelece que a administração de uma rede interna de cabeamento estruturado 
compreende toda a documentação desta rede, incluindo todas as etiquetas, placas de identificação, cortes 
esquemáticos, plantas dos pavimentos, etc. 
Resumo das Normas Aplicadas: 

● ANSI/TIA/EIA 568B Requerimentos gerais de Cabeamento Estruturado e especificação dos 
componentes para cabos e fibras; esta norma define os principais conceitos do cabeamento 
estruturado, seus elementos, a topologia, tipos de cabos e tomadas, distancias, testes de certificação. 

● ANSI/TIA/EIA 569B: Construção e projeto dentro e entre prédios comerciais, relativas à infraestrutura 
de telecomunicações esta norma define a área ocupada pelos elementos do cabeamento estruturado, 
as dimensões e taxa de ocupação dos encaminhamentos e demais informações construtivas. 

● ANSI/TIA/EIA 606 A; Administração dos sistemas de cabeamento, a norma especifica técnicas e 
métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações. 

● ANSI/TIA/EIA 607 – Instalação do Sistema de Aterramento de Telecomunicações; esta norma define os 
padrões de aterramento contra descargas atmosféricas nas redes de cabeamento metálico. 



 

 

● TIA – 942 Diretrizes do Cabeamento Centralizado de Fibra Óptica; esta norma define a infraestrutura, a 
topologia e os elementos para o projeto de um datacenter, relacionado aos campos afins, como o 
cabeamento estruturado, proteção contra incêndio, segurança, construção civil, requisitos de controle 
ambiental e de qualidade de energia. 

● TIA/EIA-TSB 72 Diretrizes do Cabeamento Centralizado de Fibra Óptica; componentes e performance 
de transmissão cabos ópticos. 

● NBR 14565 Cabeamento de telecomunicações para Edifícios Comerciais (2007); norma brasileira da 
ABNT baseada na norma americana TIA/EIA 568B. 

● ISSO/IEC 11801 – Sistema de cabeamento de telecomunicações; norma europeia equivalente a 
TIA/EIA 568B. 

 
2. CERTIFICAÇÃO  

Os testes de certificação são uma composição de indicadores que objetivam assegurar a qualificação técnica 
mínima requerida pelas recomendações que se baseiam o projeto. Será obrigatório que a empresa instaladora 
apresente, ao término dos serviços, os relatórios de certificação da Rede Secundária de acordo com no mínimo 
os testes abaixo exigidos para a Categoria 6 em LINK PERMANENTE. 

 
3. MAPA DE FIAÇÃO  

Deverá apresentar a relação correta da recomendação TIA/EIA-568A na forma de distribuição do cabo de 04 
(quatro) pares em um conector fêmea RJ-45. O Modelo a ser seguido deverá ser o T568A. 
Não deverá ser utilizada a recomendação T568B 
 

4. TESTES ÓPTICOS 
O Teste óptico, para trechos de pequenas dimensões, objetiva garantir que a atenuação no “Link” óptico de 
ponta a ponta, sem a colocação dos cordões de manobra, esteja dentro de limites aceitáveis. 
O Processo de medição, neste caso, deverá ser desenvolvido em duas etapas. Primeiro se determina a perda 
por referência medida em dBm. Segundo, pela medição do “Link” em questão. A determinação da atenuação do 
“Link” será dada, em dB, pela diferença entre as medidas de referência e a medição real. 
Utilizaremos a recomendação TIA/EIA-568 para este caso: 

  
COMPRIMENTO DE ONDA 850 nm 1300 nm 

ATENUAÇÃO MÁXIMA 3.75 dB/Km 1.5 dB/Km 
 
  



 

 

5. TERMO DE RESPONSABILIDADE  A Solução apresentada, assim como, seus textos descritivos, somente poderão ser modificados, em suas especificações, mediante prévia anuência dos Responsáveis Técnicos.  Modificações sem o devido provimento do laudo técnico dos Responsáveis será de inteira responsabilidade do Contratante, isentando os Responsáveis da corresponsabilidade do projeto.  A Autorização para copiar ou utilizar, total ou parcialmente, para fins comerciais, este documento, só poderá ser feita, mediante autorização por escrito dos Responsáveis Técnicos detentores dos Direitos Autorais do Projeto.   
 
   Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa Arquiteta e Urbanista – CAU nº A20995-3     Sérgio Santos Engenheiro Eletricista – CREA nº 25051-D/PE   
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Seq.

1

2

3

4

5

6

DAIANE SEREJO
Telefone:

PROTEMAXI SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
12.368.110/0001-90

RUA ANTONIO CORREIA LIMA, 3940 SL 9

COORDENACAO.EL@PROTEMAXI.COM.BR
(85)3017-7324

Descrição Quantitativo
Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet", PoE, 2 MPx, Dia/Noite, Resolução 1920 x 1080,

Alcance Mínimo 30 m
135

Razão Social:
CNPJ nº:

Endereço:
E-mail:

2. Requisitos para Prestação dos Serviços

PROTEMAXI SEGURANÇA ELETRÔNICA 

Proposta de Preços

1. Objeto

1.1. Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos em regime de comodato e de software de

monitoramento, componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e

treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração Internacional da

Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade de Redenção e Acarape, no estado do Ceará.

Responsável pela Proposta:

2.1. A execução dos serviços envolverá a disponbilização, pela Contratada, dos seguintes itens:

Switch PoE, RJ45, 10/100/1000 Suficiente para atender ao quantitativo de câmeras

Estação de Monitoramento Completa p/ Funcionamento, incluindo CPU, No-

Break e Monitor/TV 32"
4

Software de Monitoramento c/ Acesso Remoto, via WEB 1

Sistema de Armazenamento de Imagens, incluindo Gravador Digital de Vídeo -

DVR, HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação e No-Break
Suficiente para atender ao quantitativo de câmeras

Link de Internet Dedicado, IP Fixo, Velocidade de Conexão Mínima 100 mbps 4



Seq.
Quant. Pontos 

de Monitoram.

1 22

2 28
3 84

4 1

135

4. Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços

Campus da Liberdade

3.2. A instalação e configuração dos equipamentos componentes do sistema de monitoramento serão realizadas em conformidade com o

disposto nos Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) disponibilizados pela Contratante.

3.6. Os serviços serão executados na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), com o seguinte 

3.4. Os preços devem levar em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços contratados, tais como, materiais,

equipamentos, peças, componentes, tributos, taxas, fretes, seguros, mão de obra, trabalhos eventuais em finais de semana, feriados e

durante o período noturno, treinamentos, bem como quaisquer outras despesas e encargos não mencionados que venham incidam ou

venham a incidir sobre a contratação.

3. Informações Relevantes para o Dimensionamento da Proposta

4.1. A unidade de medida da prestação dos serviços será o "Posto/Mês", sendo, portanto, a quantidade total obtida a partir do produto do

número de meses de vigência da contratação (12) pelo quantitativo de postos (pontos de monitoramento) previsto.

2.3. A disponibilização do software de monitoramento incluirá as licenças de utilização necessárias.

3.1. A contratação se dará pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses.

2.6. Os chamados para verificação de problemas técnicos deverão ser atendidos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

2.5. A Contratada se responsabilizará pelo treinamento aos usuários da Contratante que utilizarem o sistema, bem como providenciará

manual do usuário sobre operacionalização e funcionamento do mesmo.

Localidade

3.5. Cada "Posto"equivale a 01 (um) "Ponto de Monitoramento", onde ficará instalada 01 (uma) câmera.

Endereço

2.2. Deverão ser disponibilizados, além dos itens discriminados acima, os acessórios, periféricos e demais componentes necessários ao

funcionamento dos mesmos, tais como roteadores, cabos e fontes de alimentação, conectores (P4 e balun), baterias, teclados, mouses,  etc.

3.3. A infraestrutura física (cabeamento de rede, rack's, patch's panel, patch's cord, réguas etc), incluindo eventuais adequações, será de

responsabilidade da Contratante.

2.4. A Contratada será responsável pela instalação, configuração e manutenção dos equipamentos componentes do sistema de

monitoramento, devendo mater este em pleno funcionamento durante a vigência da contratação.

Av. da Abolição, 3 - Centro - CEP: 62.790-000 - Redenção/CE - Brasil

Rodovia CE 060 - Km 51 - CEP: 62.785-000 - Acarape/CE - Brasil
R. J. F. de Oliveira, s/n - Cj. Ant. Bonfim - CEP: 62.790-000 - Redenção/CE - Brasil

Localidade de Piroás, Distrito de Barra Nova, em Redenção/CE - Brasil

Total de Pontos de Monitoramento (Postos)

Campus das Auroras

Fazenda Piroás

Unid. Acad. dos Palmares



Item Unidade Quant. Preço Unit. (R$) Valor Total (R$)

1 Posto/Mês 1.620 109,57 177.503,40

177.503,40

R$ 177.503,40

Responsável pela Proposta (Assinatura)

FORTALEZA/CE, 14 de MARÇO de 2022

Validade da Proposta: 120 (Cento e Vinte) Dias

Valor Total da Proposta: 

Valor Total (R$)

______________________________________________

Descrição 

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante

disponibilização de equipamentos em regime de comodato e

de software de monitoramento, componentes de Circuito

Fechado de Televisão (CFTV), incluindo instalação,

configuração, manutenção, assistência e treinamento, a

serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)

dias por semana, na Universidade da Integração Internacional

da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade de Redenção e

Acarape, no estado do Ceará.
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Anexo III - Proposta de Precos - Life.pdf



 

 

 

 

CONFIDENCIAL 

UNILAB CAMPUS LIBERDADE 
 
 Á UNILAB 
 
             O Grupo Life Defense com tradição de 36 anos no mercado nacional. Reconhecida como um dos maiores e 
melhores conglomerados de empresas de segurança e serviços do Brasil. É líder no fornecimento de soluções completas e 
inovadoras nos mais variados sistemas e serviços de segurança, possui amplo conhecimento em Sistemas de CFTV, 
Controle de Acesso, Monitoramento de Imagens e Alarmes, Sistemas de Detecção de Incêndio SDAI, Portaria Inteligente, 
Sonorização e Detecção Perimetral, vem apresentar proposta de comodato do sistema de CFTV IP. 

 

        
Razão Social: LIFE DEFENSE ELETRONICA LTDA 

CNPJ nº: 20.396.007/0001-44 

Endereço: ST SAA QUADRA 03, 200, PARTE A, ASA NORTE, CEP: 70.632-340, BRASILIA-DF CEP: 

E-mail: danisio@lifeeletronica.com.br  

Telefone: (55)4020-0050 / 85-98617-4107 

Responsável pela Proposta: WILLIAM FRANÇA/DANISIO 

  

1. Objeto 

 
1.1. Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos  em regime de comodato e de 

software de monitoramento, componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), incluindo instalação, configuração, 

manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade de Redenção e Acarape, no estado do Ceará. 

 
2. Requisitos para Prestação dos Serviços 

 
2.1. A execução dos serviços envolverá a disponbilização, pela Contratada, dos seguintes itens: 

 
Seq. Descrição Quantitativo 

1 
Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet", PoE, 2 MPx, Dia/Noite, Resolução 1920 x 

1080, Alcance Mínimo 30 m 
135 

2 Switch PoE, RJ45, 10/100/1000 
Suficiente para atender ao quantitativo de 

câmeras 

3 
Estação de Monitoramento Completa p/ Funcionamento, incluindo CPU, 

No-Break e Monitor/TV 32" 
4 

4 

Sistema de Armazenamento de Imagens, incluindo Gravador Digital de 

Vídeo - DVR, HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação e No-

Break 

Suficiente para atender ao quantitativo de 

câmeras 

5 
Link de Internet Dedicado, IP Fixo, Velocidade de Conexão Mínima 100 

mbps 
4 

6 Software de Monitoramento c/ Acesso Remoto, via WEB 1 

  

2.2. Deverão ser disponibilizados, além dos itens discriminados acima, os acessórios, periféricos e demais componentes necessários 

ao funcionamento dos mesmos, tais como roteadores, cabos e fontes de alimentação, conectores (P4 e balun), baterias, teclados, 

mouses,  etc. 

2.3. A disponibilização do software de monitoramento incluirá as licenças de utilização necessárias. 

2.4. A Contratada será responsável pela instalação, configuração e manutenção dos equipamentos componentes do sistema de 

monitoramento, devendo manter este em pleno funcionamento durante a vigência da contratação. 



 

 

 

 

2.5. A Contratada se responsabilizará pelo treinamento aos usuários da Contratante que utilizarem o sistema, bem como 

providenciará manual do usuário sobre operacionalização e funcionamento do mesmo. 

2.6. Os chamados para verificação de problemas técnicos deverão ser atendidos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3. Informações Relevantes para o Dimensionamento da Proposta 

 
3.1. A contratação se dará pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

3.2. A instalação e configuração dos equipamentos componentes do sistema de monitoramento serão realizadas em conformidade 

com o disposto nos Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) disponibilizados pela Contratante. 

3.3. A infraestrutura física (cabeamento de rede, rack's, patch's panel, patch's cord, réguas etc), incluindo eventuais adequações, 

será de responsabilidade da Contratante. 

3.4. Os preços devem levar em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços contratados, tais como, 

materiais, equipamentos, peças, componentes, tributos, taxas, fretes, seguros, mão de obra, trabalhos eventuais em finais de 

semana, feriados e durante o período noturno, treinamentos, bem como quaisquer outras despesas e encargos não mencionados 

que venham incidam ou venham a incidir sobre a contratação. 

3.5. Cada "Posto"equivale a 01 (um) "Ponto de Monitoramento", onde ficará instalada 01 (uma) câmera. 

3.6. Os serviços serão executados na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), com o 

seguinte detalhamento: 

  

Seq. Localidade Endereço 

Quant. Pontos 

de 

Monitoram. 

1 Campus da Liberdade Av. da Abolição, 3 - Centro - CEP: 62.790-000 - Redenção/CE - Brasil 22 

2 
Unid. Acad. dos 

Palmares 
Rodovia CE 060 - Km 51 - CEP: 62.785-000 - Acarape/CE - Brasil 28 

3 Campus das Auroras R. J. F. de Oliveira, s/n - Cj. Ant. Bonfim - CEP: 62.790-000 - Redenção/CE - Brasil 84 

4 Fazenda Piroás Localidade de Piroás, Distrito de Barra Nova, em Redenção/CE - Brasil 1 

Total de Pontos de Monitoramento (Postos) 135 

        
4. Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços 

 
4.1. A unidade de medida da prestação dos serviços será o "Posto/Mês", sendo, portanto, a quantidade total obtida a partir do 

produto do número de meses de vigência da contratação (12) pelo quantitativo de postos (pontos de monitoramento) previsto. 

        

Item Descrição  Unidade Quant. 
Preço Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, 

mediante disponibilização de equipamentos  em regime 

de comodato e de software de monitoramento, 

componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), 

incluindo instalação, configuração, manutenção, 

assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira, nas cidade de Redenção e Acarape, no 

estado do Ceará. 

Posto/Mês 1.620 868,45 1.406.889,00 

Valor Total (R$) 1.406.889,00 

        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Validade da Proposta:  

 

120 (Cento e Vinte) Dias 

 
Valor Total da Proposta:  R$ 1.406.889,00 

 
 Fortaleza/CE, 23 de Março de 2022. 
 

 

 CLIENTES   

 
 
 
 

 

 

 

 

 NOSSOS SERVIÇOS 

● Monitoramento; 

● Manutenção em Sistemas; 

● Venda e Locação de Sistema de CFTV; 

● Sistema de Detecção de Incêndio SDAI; 

● Sistema de Combate a Incêndio Através de agentes Limpos; 

● Portaria Remota; 

● Portaria autônoma; 

● Controle de Acesso; 

● Sistema de Sonorização; 

● Eficiência Energética e Usina Solar; 

● Projetos Customizados; 

 

Atenciosamente, 

 

William França 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - h�p://www.unilab.edu.br/

ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR

Indicador
Nº 01 - Tempo de Resposta às Solicitações da Contratante

Item Descrição

Finalidade Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas ao prazo de atendimento às
solicitações (de informações/esclarecimentos) realizadas pela Contratante.

Meta a Cumprir Realizar o atendimento às solicitações da Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
a par�r do envio da comunicação.

Instrumento de
Medição Comunicações enviadas/recebidas (e-mail's, o�cios etc)

Forma de
Acompanhamento Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do prazo de atendimento às solicitações da Contratante.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de Cálculo Quan�dade de ocorrências, no mês, relacionadas a atraso de atendimento/resposta às solicitações
da Contratante = Y.

Início da Vigência Emissão da Ordem de Serviço pela Contratante.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

Y Desconto

01 < Y ≤ 03 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

03 < Y ≤ 05 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 05 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP
nº 05, de 26 de maio de 2017.
 

Indicador
Nº 02 - Tempo de Atendimento aos Chamados para Verificação de Problemas Técnicos

Item Descrição

Finalidade Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas ao prazo de atendimento às
solicitações 

Meta a Cumprir Realizar o atendimento aos chamados abertos pela Contratante para verificação de problemas
técnicos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a par�r do envio da comunicação.

Instrumento de
Medição Comunicações enviadas/recebidas (e-mail's, o�cios etc)

Forma de
Acompanhamento Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do prazo de atendimento às solicitações da Contratante.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de Cálculo Quan�dade de ocorrências, no mês, relacionadas a atraso de atendimento aos chamados
abertos pela Contratante = Y.

Início da Vigência Emissão da Ordem de Serviço pela Contratante.
Faixas de Ajuste no

Pagamento
Y Desconto

01 < Y ≤ 03 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

03 < Y ≤ 05 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 05 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
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faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP
nº 05, de 26 de maio de 2017.
 

Responsável
Nome SIAPE nº

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 17/05/2022, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0463143 e o código
CRC F4B1E55D.

Criado por lucasdaniel, versão 1 por lucasdaniel em 17/05/2022 13:03:58.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - h�p://www.unilab.edu.br/

ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Iden�ficação do Pedido
Nº OS: Unidade Requisitante:
Data de Emissão: Serviço:
Contrato Nº: Processo Nº:

 
Iden�ficação da Contratada

Razão Social: CNPJ Nº:
Endereço:
Telefone: E-mail:

 
Especificação dos Serviços

Item Serviço Unid. Quant. Valor
Unit. (R$)

Valor
Global (R$)

1      
Total (R$)  

 
Local de Execução

Item Quant. Endereço Período de Execução
1    
2    
3    

 
Critérios de Avaliação dos Serviços

  
  
  

 
Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de serviço serão originários da classificação
funcional programá�ca abaixo especificada:

Unidade Orçamentária:  
PI:  

PTRES:  
Natureza de Despesa:  

Fonte de Recursos:  
Saldo Orçamentário:  

 
Iden�ficação dos Responsáveis

Responsável Nome SIAPE/CPF nº
   
   

 
Responsável
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Nome SIAPE nº
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 17/05/2022, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0463145 e o código
CRC 8E1CDCA1.

Criado por lucasdaniel, versão 1 por lucasdaniel em 17/05/2022 13:06:02.
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Estudo Técnico Preliminar 48/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23067.022614/2022-97

2. Descrição da necessidade

2.1. A contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de Circuito
Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo instalação, configuração,
manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na
Universidade Federal do Ceará, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, justifica-se em razão dos seguintes fatores:

2.1.1. A formalização da presente demanda foi motivada por meio do Processo SEI nº 23067.022614/2022-97,
notadamente, através do Despacho SEI nº 3006376;

2.1.2. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos, colaboradores,
discentes e bens patrimoniais da UFC, garantindo a integridade física e estrutural da instituição;

2.1.3. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial prestado no
âmbito das unidades da UFC, em todos os campi e unidades localizados na cidade de Fortaleza, propiciando aumento da
qualidade das atividades;

2.1.4. Devido a limitações orçamentárias, a instituição terá que reduzir o efetivo de postos de trabalho de vigilância
orgânica alocado em suas unidades, tornando-se imprescindível a adoção de alternativas que reduzam custos e evitem
que se crie situações de vulnerabilidade;

2.1.5. A contratação tem como objetivos, ainda:

2.1.5.1. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de invasores,
vândalos, depredadores entre outras pessoas mal intencionadas;

2.1.5.2. Tornar mais eficiente o monitoramento e fiscalização dos procedimentos de segurança praticados por
funcionários e prestadores de serviços no local;

2.1.5.3. Permitir visualizar, monitorar e gravar imagens de diversos ambientes simultaneamente;

2.1.5.4. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança
que esteja ocorrendo no local monitorado;

2.1.5.5. Auxiliar no controle de acesso de pessoas e objetos nos recintos controlado.

2.1.6. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução
indireta é vedada;

2.1.6.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos serviços objeto
desta contratação;

2.1.6.2. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP nº 443, de
27 de dezembro de 2018;

2.1.6.3. A UFC não dispõe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para
serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal contratação; 

2.1.6.4. As atividades a serem contratadas não estão compreendidas entre as desempenhadas por categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos da instituição.
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental Eduardo Raphael Santos Palheta

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Para que a UFC possa ter as suas necessidades pelos serviços objeto deste estudo atendidas, a empresa contratada deverá:

4.1.1. Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana,
conforme especificações mínimas contidas neste documento, disponibilizando os equipamentos necessários mediante o
regime de comodato;

4.1.2. Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), software e link de internet,
conforme disposto na tabela abaixo:

Item Descrição (c/ Requisitos Mínimos a serem atendidos) Quantitativo Estimado

1 Câmera IP Fixa, tipo “Bullet”:

- Dia/Noite; - Imagens coloridas; - Funcionalidade PoE (Power
Over Ethernet); - 2 Megapixels (MPx); - Resolução 1920 x 1080; -
Alcance de 30 (trinta) metros; - 30 (trinta) Imagens por Segundo -
IPS; - Caixa de Prot

200

2 Switch: - Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet); - Portas
RJ45, 10/100/1000 Mbit; - Quantidade de portas compatível com a
necessidade de câmeras.

Suficiente para 
atender ao 

quantitativo de 
câmeras

3 Estação de Monitoramento Completa: - Resolução de Imagens
(Visualização): 1920 x 1080; - CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB
de Memória RAM;

- Teclado; - Mouse; - Monitor/TV 32", Colorido, Full HD. - No-Break

3

4 Sistema de Armazenamento de Imagens: - Gravador Digital de
Vídeo - DVR; - HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de
gravação; - No-Break.

Suficiente para 
atender ao 

quantitativo de 
câmeras

5 Link de Internet Dedicado: - IP Fixo; - Velocidade de Conexão: 100
Mbps.

3

6 Software de Monitoramento - Acesso Remoto, via WEB e/ou
aplicativo; - Compatível com os equipamentos de CFTV

1
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disponibilizados; - Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à
tela do Monitor/TV; - Customização de mosaicos e layouts de
visualização; - Legendas nas câmeras; - Zoom em tempo real; -
Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual; -
Reprodução rápida de até 01 (um) minuto; - Pause instantâneo; -
Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail; -
Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável; -
Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das
imagens gravadas localmente ou nos servidores da rede; - Zoom
digital na busca para todas as câmeras; - Reprodução de imagens
gravadas localmente ou remotamente; - Pesquisa por data e hora;
- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor; -
Reprodução com ajuste de velocidade e controle de play, pause e
stop; - Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na
busca das gravações; - Atualizações gratuitas via Internet, sem a
necessidade de reinstalação;

- Tela com informação em português; - Suporte a realização de
pesquisa, visualização e configuração simultaneamente; - Marca d’
água digital para certificação das fotos e vídeos gerados pelo
software; - Até 16 (dezesseis) usuários para gerenciamento com
permissões por grupos; - Restrição de funções e câmeras para
usuários específicos; - Filtro de IP para restrição de acesso externo
ao sistema; - Bloqueio do sistema para o operador; - Registros do
sistema (logs) de eventos dos usuários, acesso remoto, conexões
com os dispositivos, configurações do sistema, operações de
gravação, reciclagem de imagens e eventos de automação
(entradas e saídas)

 

4.1.3. Disponibilizar acessórios, periféricos e demais componentes necessários ao funcionamento dos equipamentos
constantes do item anterior, tais como roteadores, cabos e fontes de alimentação, conectores (P4 e balun), baterias etc;
4.1.4. Realizar a instalação, configuração e habilitação dos equipamentos e demais recursos materiais disponibilizados,
de forma a proporcionar o adequado funcionamento do sistema de CFTV;

4.1.5. Disponibilizar treinamento aos usuários da Contratante que utilizarem o sistema, bem como manual do usuário
sobre operacionalização e funcionamento do mesmo;

4.1.6. Manter os recursos materiais disponibilizados em pleno estado de funcionamento e conservação, fornecendo
assistência técnica e executando quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários;

4.1.6.1. Os chamados para verificação de problemas técnicos deverão ser atendidos no prazo de até 72 (setenta e
duas) horas.

4.1.7. Providenciar todas as certificações e licenças necessárias aos recursos materiais disponibilizados.

4.2. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade
pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e
o funcionamento das atividades finalísticas da instituição, de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do
cumprimento da missão institucional desta universidade. 

4.3. Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade e
de natureza ambiental na execução dos serviços, observando, no que for cabível, a IN SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
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4.3.1. A Contratada deverá:

4.3.1.1. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o
tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos;

4.3.1.2. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

4.3.1.3. Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinação específica, as baterias, pilhas, óleos e
frascos de aerossóis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

4.3.1.4. Utilizar pilhas e baterias com composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio, conforme Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008; 

4.3.1.5. Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilização de equipamentos mais eficientes, que
possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para os casos
possíveis;

4.3.1.6. Priorizar, na execução dos serviços, o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local;

4.3.1.7. Adotar práticas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação dos resíduos
recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislação específica;

4.3.1.8. Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis originários dos serviços executados, para posterior
repasse às empresas, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais.

4.3.2. Os recursos materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

4.3.3. A qualquer tempo, a contratante poderá solicitar à contratada a apresentação de relação com as marcas e
fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade;

4.3.4. Os materiais fornecidos/disponibilizados e suas embalagens deverão, preferencialmente, ser fabricados com
materiais que possam ser reciclados.

4.4. A prestação dos serviços deverá obedecer:

4.4.1. Às seguintes leis, decretos e portarias:

4.4.1.1. Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo
V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

4.4.1.2. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui e regulamenta normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;

4.4.1.3. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas
contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública -
CISAP;

4.4.1.4. Decreto nº 9.046, de 5 de maio de 2017 que dispõe sobre as condições para a contratação plurianual de
obras, bens e serviços, no âmbito do Poder Executivo federal;

4.4.1.5. Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante
contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;
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4.4.1.6. Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os serviços que serão preferencialmente
objeto de execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de
2018.

4.4.2. Às seguintes Instruções Normativas:

4.4.2.1. IN STLI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências; 

4.4.2.2. IN SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratações de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional;

4.4.2.3. IN SEGES/MP nº 07, de 20 de setembro de 2018, que altera a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio
de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

4.4.2.4. IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

4.4.2.5. IN SEGES/ME nº 49, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de
2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

4.4.2.6. IN SEGES/ME nº 73, de 05 de Agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

4.4.3. Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis ao tipo de serviço a ser contratado;
4.4.4. Às Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas.

4.4.5. Em particular, no que couber:

4.4.5.1. Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Ceará;

4.4.5.2. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará;

4.4.5.3. Às normas do INMETRO;

4.4.5.4. Às normas internas da UFC.

4.5. A garantia dos serviços executados será, de no mínimo, 03 (três) meses, a contar da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
pactuado.

4.6. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviço.

4.7. Não será necessária a realização de transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado foi realizado previamente à elaboração deste estudo, utilizando parâmetros previstos na
Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 05 de agosto de 2020, e visando à eficiência, eficácia, economicidade, padronização e
práticas de mercado.

5.2. Relativamente às soluções de mercado, foi possível, a partir do levantamento feito em editais de contratações de serviços em
outros órgãos públicos, identificar o disposto na tabela a seguir:
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Sol nº Descrição

1 Aquisição de câmeras e demais itens componentes de Sistema de Circuito
Fechado de Televisão (CFTV), com contratação, em separado, de serviços
de manutenção e assistência técnica dos mesmos.

2 Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização
de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, incluindo
execução de serviços de infraestrutura eventualmente necessário.

3 Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização
de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, sem
incluir a execução de serviços de infraestrutura eventualmente necessário.

5.2.1. A solução escolhida foi a de nº 03, pelos seguintes motivos:

5.2.1.1. A aquisição de equipamentos, com a contratação, em separado, de serviços de manutenção e assistência
técnica para os mesmos, demandaria a instrução de, no mínimo, 02 (dois) processos distintos, o que
representaria, possivelmente, maiores custos administrativos e relacionados a logística para a instituição;

5.2.1.2. A aquisição de equipamentos também dependeria da disponibilização/existência de recursos de
investimento, os quais tem sofrido redução ao logo dos últimos anos;

5.2.1.3. Os equipamentos porventura adquiridos poderiam, com o tempo, ter sua tecnologia defasada, o que
demandaria sua substituição por outros novos;

5.2.1.4. Boa parte das empresas pesquisadas no mercado não executam serviços de infraestrutura (por não serem
da área de engenharia);

5.2.1.5. Sendo assim, entende-se que a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de
comodato, e de software de monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e
treinamento, sem incluir a execução de serviços de infraestrutura eventualmente necessário, seja a solução mais
adequada e que melhor atenderia às necessidades da Uf.

5.3. A Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 05 de agosto de 2020, prevê variadas possibilidades de levantamento de
mercado. Para o presente objeto, utilizou-se as seguintes metodologias:

5.3.1. Painel de Preços, do qual foi extraída a média de valores homologados em contratações similares de outros órgãos
da Administração Pública (Inciso I, art. 5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020); e

5.3.2. Pesquisa de Mercado com fornecedores, na qual foi possível a obtenção de 02 (duas) Propostas de Preços (Inciso
IV, art. 5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020). 

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Entende-se como solução o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de forma integrada,
gerar os resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação.
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6.2. A descrição da solução como um todo abrange a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização
de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento.

6.2.1. Por se tratar de serviços continuados, o ajuste resultante desta contratação será executado pelo período inicial de
12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o disposto no
art. 57 da Lei nº 8.666/1993;

6.2.2. Os serviços serão executados sem dedicação exclusiva de mão de obra, tendo em vista que a contratação não
envolve a necessidade de permanência de postos de mão de obra terceirizada nas instalações da Contratante;

6.2.3. Considera-se que seja recomendável a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), tendo em vista que,
conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

6.2.3.1. A contratação dos serviços será realizada por meio de unidades de medida, sendo remunerados por meio
da quantificação periódica do quantitativo de pontos de monitoramento efetivamente disponibilizados pela
Contratada (art. 3º, Inciso II, Decreto nº 7.892/2013);

6.2.3.2. Pelo fato de não se possuir a totalidade dos Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão
(CFTV) das unidades da instituição, não há como se precisar o quantitativo a ser efetivamente demandado pela
UFC (art. 3º, Inciso IV, Decreto nº 7.892/2013).

6.2.4. O regime de execução dos serviços será a Empreitada por Preço Unitário;

6.2.4.1. Justifica-se a adoção de tal regime pelo fato de não se possuir precisão quanto aos quantitativos totais a
serem efetivamente executados, sendo os serviços, portanto, contratados por preço certo de unidades
determinadas;

6.2.4.1.1. A execução dos serviços se dará de acordo com a necessidade observada, com a realização de
medições, a fim de quantificar o que foi efetivamente executado, bem como os correspondentes valores
devidos;

6.2.4.1.2. A quantificação/medição será realizada com base no quantitativo de postos de monitoramento
efetivamente disponibilizado, devidamente aferida e atestada pela Fiscalização.

6.3. A unidade de medida da contratação é o 'Posto'.

6.3.1. O termo 'Posto' equivale à disponibilização, durante 01 (um) mês de prestação dos serviços objeto da contratação,
de 01 (um) Ponto de Monitoramento, no qual ficará instalada/disposta 01 (uma) câmera;

6.3.2. A localização e os quantitativos dos pontos de monitoramento a serem disponibilizados pela Contratada observará
o disposto nos Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), fornecidos pela Contratante.

6.4. A infraestrutura física (cabeamento de rede, pontos de energia, rack's, patch's panel, patch's cord, réguas etc), incluindo
eventuais adequações e/ou manutenções necessárias na mesmacserá de responsabilidade da Contratante.

6.5. A tabela abaixo traz o resumo da contratação.

Item Descrição Unid. Quant.

 

 

 

1

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito
Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de
software de monitoramento, incluindo instalação,
configuração, manutenção, assistência e treinamento, a
serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, na Universidade Federal do Ceará,
na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.

 

 

 

Posto

 

 

 

2.400
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade demandada se baseia no(a)(s):

7.1.1. As metragens das áreas a serem atendidas;

7.1.2. A estimativa de necessidade de 01 (um) Ponto de Monitoramento a cada 400 (quatrocentos) metros quadrados de
área a ser atendida;

7.1.3. O prazo de duração inicial da contratação, de 12 (doze) meses;

7.1.4. O entendimento de que a contratação poderá ser realizada mediante o Sistema de Registro de Preços (SRP), o que
implica na estimativa de consumo de até metade do quantitativo da ARP a ser celebrada, utilizando parte ou a totalidade
do saldo remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato; 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 860.976,00

8.1. Considerando os orçamentos encontrados, optou-se pelo uso da média para dimensão do custo estimado da contratação, o
que resultou no Valor Total Estimado de R$ 860.976,00 (oitocentos e sessenta mil e novecentos e setenta e seis reais):

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Unitário

(R$)

Valor Total 

(R$)

 

 

 

 

 

1

Contratação de serviços de vigilância eletrônica,

mediante disponibilização de equipamentos

componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),

em regime de comodato, e de software de

monitoramento, incluindo instalação, configuração,

manutenção, assistência e treinamento, a serem

executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)

dias por semana, na Universidade Federal do Ceará,

na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.

 

 

 

 

 

Posto

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

R$: 358,74

 

 

 

 

 

R$ 

860.976,00

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não se aplica o parcelamento do objeto a esta contratação pelo fato de a mesma se tratar de serviço integrado, incluindo a
disponibilização dos equipamentos componentes de CFTV e de software de monitoramento e serviços de instalação,
configuração, assistência técnica e manutenção. Nesse sentido não e viável o parcelamento, sob pena de perda da sinergia dessa
integração.

9.1.1. O objeto foi agrupado em um único item, tendo em vista a compatibilidade técnica entre os serviços a serem
contratados, evitando-se, assim, frustração na prestação e necessidade de futura contratação por dispensa/inexigibilidade.
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9.1.2. A opção por agrupar a contratação também visa a facilitar e otimizar a gestão do Contrato, visto que o
parcelamento implicaria possivelmente na celebração de vários contratos diferentes, visto que provavelmente mais de
uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessárias, aumento de custos e
risco de interrupção da prestação.

9.2.3. O agrupamento é eficiente do ponto de vista econômico, por conta da redução de custos com mão de obra, do
gerenciamento centralizado de logística e de outros fatores por parte do fornecedor.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foi identificada a necessidade de contratações correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

 

EIXO 
ESTRATÉGICO

Aprimorar os serviços de manutenção predial e de atividades
gerais relacionados à infraestrutura física da UFC, com foco na
economicidade, na sustentabilidade e na acessibilidade.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Implantar ações de melhoria dos contratos de serviços visando à
otimização e economicidade dos serviços;

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Pretende-se alcançar, com a presente contratação, o melhor atendimento às necessidades da administração, de forma
contínua, eficiente e segura, no que tange às atividades auxiliares, que são imprescindíveis para o funcionamento das
organizações, como e o caso dos serviços de vigilância eletrônica.

12.2. A execução dos serviços no modelo proposto implica em otimização dos trabalhos e redução de custos com vigilância
patrimonial do tipo "orgânica";

12.2.1. Não haverá a necessidade de contratações acessórias, como de serviços de manutenção, configuração e
instalação, nem de aquisições, em separado, de equipamentos;

12.2.2. Dessa forma, entende-se que o acompanhamento e a fiscalização dos serviços se tornam mais simples, não
havendo incidência de custos extras, considerando que deverá ser pago um valor fixo por posto disponibilizado.

12.3. A contratação proposta será benéfica e vantajosa, uma vez que:

12.3.1. O planejamento para esta contratação ora pretendida tem sido realizado buscando o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na contratação de serviços terceirizados, contemplando, assim,
a demanda por atividades essenciais e auxiliares da instituição;

12.3.2. Os materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser fornecidos diretamente pela empresa
contratada, fazendo parte da composição dos custos, o que resultará numa melhor aplicação dos recursos financeiros
empregados, uma vez que a contratada será a maior interessada em racionalizar tais recursos;

12.3.3. A contratação não implicará em investimentos, tais como aquisições e guarda de materiais, contratação,
treinamento e administração de mão de obra;

12.3.4. Os padrões aqui definidos, que contam com especificações usuais no mercado, permitirão a permanente
mensuração qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos serviços prestados;

12.3.5. Os parâmetros definidos para o objeto da contratação e para prestação dos serviços possibilitarão obter preço
compatível com a finalidade estabelecida;
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12.3.6. A Lei nº 8.666/1993 e suas alterações contemplam esses serviços, que, por sua natureza, são necessários à
instituição, sendo que a ausência dos mesmos pode ocasionar transtornos ao bom andamento de suas atividades. Os
serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e, portanto, devem ser
executados de forma contínua para que não se comprometa a ordem e se cause prejuízos à Administração; 

12.3.7. No que tange aos impactos ambientais da contratação, foram relacionadas, neste estudo, as obrigações da
Contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vão desde rotinas até critérios que deverão ser respeitados quando
da aquisição e disponibilização dos materiais e equipamentos.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a plenitude da solução a ser contratada, faz-se necessário que seja(m):

13.1.1 Elaboração de projetos de CFTV pela Coordenadoria de Projetos e Obras da UFC INFRA;

13.1.2  Adaptação de circuitos elétricos pela equipe de manutenção predial  nos prédios contemplados para fornecer
pontos elétricos para as câmeras.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O objeto da contratação envolve, essencialmente, a prestação de serviços que, normalmente, não alteram ou ampliam as
edificações e instalações já existentes.

14.1.1. Diante disso, não se vislumbra, a princípio, impactos ambientais significativos resultantes da contratação;

14.1.2. Ressalta-se, ainda, que a empresa a ser Contratada adotará, obrigatoriamente, uma série de práticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental, de forma a diminuir, ainda mais, os riscos de possíveis impactos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas neste documento, a contratação da solução pretendida mostra-se técnica e financeiramente
viável.

16. Responsáveis

 

MARCELO ALBUQUERQUE MARTINS
Diretor do Departamento de Atividades Gerais

 

 

 

ALEX PINHEIRO TELES
Administrador
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Carlos Antonio Sales, S/N - Bairro Floresta - CEP 62660-000 - Umirim - CE - www.ifce.edu.br

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA

 
Nos termos do decreto 7.892/2013, solicito autorização dessa Coordenação de Aquisições e

Contratações para a inclusão do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ - Campus Umirim como Órgão Participante do Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços
para aquisição/contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas
diuturnas , destinados a contratação de vigilância eletrônica em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem
executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas
neste instrumento, conforme as especificações abaixo descritas, que será efetuada por meio de processo
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico IRP nº 03/2022 da UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, observando a estimativa
de consumo abaixo:

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. QUANT. MÍNIMA
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

1

Contratação de
serviços de

vigilância eletrônica,
mediante

disponibilização de
equipamentos

componentes de
Circuito Fechado de
Televisão (CFTV),

em regime de
comodato, e de

software de
monitoramento,

incluindo instalação,
configuração,
manutenção,
assistência e

treinamento, a serem
executados 24 (vinte
e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias

por semana no
Insituto Federal do

Ceará campus
Umirim, na cidade

de Umirim, no
estado do Ceará

Posto

36 x 12 = 432
(Quantidade Máxima

de Postos
Câmeras multiplicado

pelos Meses)

18 x 12 = 216 
(Metade da

quantidade Máxima
de Postos

Câmeras multiplicado
pelos Meses)

358,74 154.975,68
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1. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL
 

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - campus
Umirim
Endereço: Rua Carlos Antonio Sales, S/N - Bairro Floresta - CEP 62.660-000 - Umirim - CE 
Telefone para contato: 85-3364.4510

 
2. JUSTIFICATIVA PARA INCLUSÃO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE
 
2.1. Considerando que em 2007 durante a expansão e o fortalecimento da Rede Federal de

Educação Profissional o IFCE campus Umirim sucedeu a antiga Escola Agrícola de Umirim (um espaço
de 3.587 m² de área construída numa área total de 38,32 ha construído em 1992) e que desde então muitas
das instalações desta época ainda são utilizadas com ou sem reestruturação, sendo os setores didáticos de
agropecuária distribídos ao longo de todo o terreno e mais distantes do centro de ensino e administrativo.

2.2. Considerando que o IFCE campus Umirim atende a uma demanda de mais de
quatrocentos estudantes de toda região, com pretenção de atingir um público ainda maior por meio da
formação profissional  gratuita e de qualidade, focados nos cursos técnicos integrados e subsequentes nas
áreas de Agropecuária e Informática e Bacharelado em Letras e futuramente Zootecnia, com ênfase no
desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimento.

2.3. Considerando que na busca por ampliar o leque de opções à comunidade, o IFCE
campus Umirim vem tentando junto a Reitoria implementar novos cursos (23493.000592/2019-89) e esta
expansão demandará novos ambientes, para laboratório, salas de aula, grupos de estudo etc. 

2.4. Considerando que atualmente o IFCE campus Umirim conta apenas com 2 posto de
vigilância e 1 posto de portaria, sendo insuficiente para um pleno monitoramento de todo o campus.

2.5. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores
técnicos, colaboradores, discentes e bens patrimoniais do campus do IFCE de Umirim, garantindo a
integridade física e estrutural da instituição;

2.6. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância
patrimonial prestado no âmbito do Instituto, propiciando aumento da qualidade das atividades alem de
trazer uma série de outros benefícios, como:

2.6.1. Novas alternativas e opções mais eficientes e econômicas  para evitar a criação de
situações de vulnerabilidade e a garantia da segurança patrimonial dentro das possibilidades orçamentárias
atuais;

2.6.2. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de
invasores, vândalos, depredadores entre outras pessoas mal intencionadas;

2.6.3. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou
violação da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado, permitindo a vizualização,
monitoramento e gravação de imagens de diversos ambientes simultaneamente.

2.7. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. Em face do disposto no referido dispositivo
legal, não há vedação para terceirização dos serviços objeto desta contratação;

2.8. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria
MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

2.9. A não contratação acarretará em prejuízos para a segurança em geral do campus, tendo
em vista já ter ocorrido casos de invasão das dependências do campus e relatos de furtos.
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2.10. Com a perspectiva da abertura de novos cursos, com compras de equipamentos novos
e implementação de novos ambientes distantes do bloco principal de ensino e administrativo, caso o
instituto não implemente esta vigilância será necessária a contratação de novos postos de vigilância
tercerizada, o que será mais oneroso e menos eficientes do que o monitoramento eletrônico.

2.11. O IFCE não dispõe de técnicos especializaos no quadro de pessoal, nem de recursos
materiais para serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal contratação e não estão
compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da
instituição.

                          3. MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO TERMO
DE REFERÊNCIA

                              3.1 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ - campus Umirim manifesta que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado
pela UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA, órgão gerenciador do certame.

 

Danilo Batista Nogueira
Coordenador de Infraestrutura

DEMANDANTE

 

                          1. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

                               4.1 Diante do demonstrativo da necessidade apresentado, aprovo o presente documento e
autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada:

 

 

Maria Michele Colaço Pinheiro
Diretora Geral do Campus Umirim

ORDENADOR DE DESPESA
 

Documento assinado eletronicamente por Danilo Batista Nogueira, Coordenador(a) de
Infraestrutura, em 03/05/2022, às 12:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Michele Colaco Pinheiro, Diretor(a) Geral do
Campus Umirim, em 04/05/2022, às 10:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3681046 e o
código CRC 9FD6D706.

23493.000891/2022-19 3681046v3
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS UMIRIM

Fazenda Floresta, s/n - Bairro Floresta - CEP 62660-000 - Umirim - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo: 23493.000891/2022-19
Interessado: Coordenadoria de Infraestrutura - Campus Umirim

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS UMIRIM
PARTICIPAÇÃO NA IRP 03/2022 da UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

1. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
1.1. O artigo 6º do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em seu capitulo IV dispõe sobre as competências do órgão participante. Vejamos:

 
Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o
encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a
ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas
disposições.
Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
 

1.2. Desse modo, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) - campus Umirim, na intenção de cumprir o transcrito legal acima, elaborou o presente Termo de
Referência, no qual consta sua estimativa de consumo, local de entrega, itens a integrar a manifestação de interesse do Órgão Gerenciador, a devida
justificativa para aquisição e demais informações de interesse para a participação na Intenção de Registro de Preços aqui tratada.

2. DO OBJETO
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2.1 Aquisição/Contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas diuturnas por meio da PARTICIPAÇÃO NA IRP
03/2022 da UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
2.2 Do quantitativo de itens para requisição mínima e máxima:
 

Item Descrição Unidade Quantidade Total Quantidade mínimo
por empenho

Quantidade máxima
por empenho

1

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado
de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção,
assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana no Insituto Federal do Ceará
campus Umirim, na cidade de Umirim, no estado do Ceará

Posto

36 x 12 = 432

(Quantidade Máxima
de Postos
Câmeras multiplicado
pelos Meses)

18 x 12 = 216 

(Metade da
quantidade Máxima
de Postos
Câmeras multiplicado
pelos Meses)

36 x 12 = 432

(Quantidade Máxima
de Postos
Câmeras multiplicado
pelos Mes

 
3. JUSTIFICATIVA

3.1. Considerando que em 2007 durante a expansão e o fortalecimento da Rede Federal de Educação Profissional o IFCE campus Umirim sucedeu a
antiga Escola Agrícola de Umirim (um espaço de 3.587 m² de área construída numa área total de 38,32 ha construído em 1992) e que desde então muitas das
instalações desta época ainda são utilizadas com ou sem reestruturação, sendo os setores didáticos de agropecuária distribídos ao longo de todo o terreno e mais
distantes do centro de ensino e administrativo.

3.2. Considerando que o IFCE campus Umirim atende a uma demanda de mais de quatrocentos estudantes de toda região, com pretenção de atingir um público
ainda maior por meio da formação profissional  gratuita e de qualidade, focados nos cursos técnicos integrados e subsequentes nas áreas de Agropecuária e
Informática e Bacharelado em Letras e futuramente Zootecnia, com ênfase no desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimento.

3.3. Considerando que na busca por ampliar o leque de opções à comunidade, o IFCE campus Umirim vem tentando junto a Reitoria implementar novos cursos
(23493.000592/2019-89) e esta expansão demandará novos ambientes, para laboratório, salas de aula, grupos de estudo etc. 

3.4. Considerando que atualmente o IFCE campus Umirim conta apenas com 2 posto de vigilância e 1 posto de portaria, sendo insuficiente para um pleno
monitoramento de todo o campus.

3.5. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos, colaboradores, discentes e bens patrimoniais do campus do IFCE
de Umirim, garantindo a integridade física e estrutural da instituição;
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3.6. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial prestado no âmbito do Instituto, propiciando aumento da
qualidade das atividades alem de trazer uma série de outros benefícios, como:

3.6.1. Novas alternativas e opções mais eficientes e econômicas  para evitar a criação de situações de vulnerabilidade e a garantia da segurança patrimonial
dentro das possibilidades orçamentárias atuais;

3.6.2. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de invasores, vândalos, depredadores entre outras pessoas mal
intencionadas;

3.6.3. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado,
permitindo a vizualização, monitoramento e gravação de imagens de diversos ambientes simultaneamente.

3.7. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há
vedação para terceirização dos serviços objeto desta contratação;

3.8. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

3.9. A não contratação acarretará em prejuízos para a segurança em geral do campus, tendo em vista já ter ocorrido casos de invasão das dependências do
campus e relatos de furtos.

3.10. Com a perspectiva da abertura de novos cursos, com compras de equipamentos novos e implementação de novos ambientes distantes do bloco principal de
ensino e administrativo, caso o instituto não implemente esta vigilância será necessária a contratação de novos postos de vigilância tercerizada, o que será mais
oneroso e menos eficientes do que o monitoramento eletrônico.

3.11. O IFCE não dispõe de técnicos especializaos no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal
contratação e não estão compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. O objeto da aquisição classifica-se como bem comum, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

5. LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. Considerando que se trata de participação em Intenção de Registro de Preços, os requisitos da contratação obedecerão às regras estipuladas no Termo de
Referência elaborado pelo Órgão Gerenciador, de modo que somente haverá participação se os requisitos atenderem perfeitamente as necessidades do IFCE
campus Umirim.

5.2.Local de entrega dos bens: Rua Carlos Antonio Sales, s/n, bairro Floresta - Umirim-CE, CEP:62.660-000

Horário de entrega: Segunda a Sexta feira: 7h ás 11h e 12h ás 16h 
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5.3.Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conforme especificações mínimas contidas
neste documento, disponibilizando os equipamentos necessários mediante o regime de comodato;

5.4.Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), software e link de internet, conforme disposto na tabela abaixo:

Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

1

Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x 1080;

- Alcance de 30 (trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens por Segundo

- IPS;

- Caixa de Proteção, em material e especificações compatíveis com a câmera
disponibilizada.

36

2

Switch:

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- Portas RJ45, 10/100/1000 Mbit;

- Quantidade de portas compatível com a necessidade de câmeras.

Suficiente para
atender ao
quantitativo de
câmeras
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Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

3

Estação de Monitoramento Completa:

- Resolução de Imagens (Visualização): 1920 x 1080;

- CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB de Memória RAM;

- Teclado;

- Mouse;

- Monitores/TV 32", Colorido, Full HD;

- No-Break.

2

4

Sistema de Armazenamento de Imagens:

- Gravador Digital de Vídeo;

- DVR;

- HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação;

- No-Break.

Suficiente para
atender ao
quantitativo de
câmeras

5

Link de Internet Dedicado:

- IP Fixo; 

- Velocidade de Conexão: 100 Mbps

1

6
Software de Monitoramento

1
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Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

- Acesso Remoto, via WEB e/ou aplicativo;

- Compatível com os equipamentos de CFTV disponibilizados;

- Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à tela do Monitor /TV;

- Customização de mosaicos e layouts de visualização;

- Legendas nas câmeras; - Zoom em tempo real;

- Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual;

- Reprodução rápida de até 01 (um) minuto;

- Pause instantâneo;

- Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail;

- Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável;

- Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das imagens gravadas
localmente ou nos servidores da rede;

- Zoom digital na busca para todas as câmeras;

- Reprodução de imagens gravadas localmente ou remotamente;

- Pesquisa por data e hora;

- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor;

- Reprodução com ajuste de velocidade e controle de play, pause e stop;

- Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na busca das gravações;

- Atualizações gratuitas via Internet, sem a necessidade de reinstalação;
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Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

- Tela com informação em português;

- Suporte a realização de pesquisa, visualização e configuração simultaneamente;

- Marca d’água digital para certificação das fotos e vídeos gerados pelo software;

- Restrição de funções e câmeras para usuários específicos;

- Filtro de IP para restrição de acesso externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema para o operador;

- Registros do sistema (logs) de eventos dos usuários, acesso remoto, conexões com os
dispositivos, configurações do sistema, operações de gravação, reciclagem de imagens e
eventos de automação (entradas e saídas).

5.5. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e
contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas da instituição , de
modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da missão institucional desta pasta.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Conforme Edital e anexos da licitação participada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Conforme Edital e anexos da licitação participada.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Conforme Edital e anexos da licitação participada.

9. DA CONCORDÂNCIA
9.1. O IFCE campus Umirim, na condição de Órgão Participante, declara sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos
quantitativos, preços estimados e Termo de Referência, a fim de atender o disposto no Art. 5, Inc. V, do Dec. 7.892/2013.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Batista Nogueira, Coordenador(a) de Infraestrutura, em 03/05/2022, às 12:53, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Carlos Antonio Sales, s/n - Bairro Floresta - CEP 62660-000 - Umirim - CE - www.ifce.edu.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo: 23493.000891/2022-19
Interessado: Coordenadoria de Infraestrutura - Campus Umirim

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Aquisição/Contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas diuturnas

Processo nº 23493.000891/2022-19.

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. Considerando que em 2007 durante a expansão e o fortalecimento da Rede Federal de Educação Profissional o IFCE campus Umirim sucedeu a
antiga Escola Agrícola de Umirim (um espaço de 3.587 m² de área construída numa área total de 38,32 ha construído em 1992) e que desde então muitas das
instalações desta época ainda são utilizadas com ou sem reestruturação, sendo os setores didáticos de agropecuária distribídos ao longo de todo o terreno e mais
distantes do centro de ensino e administrativo.

2.2. Considerando que o IFCE campus Umirim atende a uma demanda de mais de quatrocentos estudantes de toda região, com pretenção de atingir um público
ainda maior por meio da formação profissional  gratuita e de qualidade, focados nos cursos técnicos integrados e subsequentes nas áreas de Agropecuária e
Informática e Bacharelado em Letras e futuramente Zootecnia, com ênfase no desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimento.

2.3. Considerando que na busca por ampliar o leque de opções à comunidade, o IFCE campus Umirim vem tentando junto a Reitoria implementar novos cursos
(23493.000592/2019-89) e esta expansão demandará novos ambientes, para laboratório, salas de aula, grupos de estudo etc. 
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2.4. Considerando que atualmente o IFCE campus Umirim conta apenas com 2 posto de vigilância e 1 posto de portaria, sendo insuficiente para um pleno
monitoramento de todo o campus.

2.5. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos, colaboradores, discentes e bens patrimoniais do campus do IFCE
de Umirim, garantindo a integridade física e estrutural da instituição;

2.6. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial prestado no âmbito do Instituto, propiciando aumento da
qualidade das atividades alem de trazer uma série de outros benefícios, como:

2.6.1. Novas alternativas e opções mais eficientes e econômicas  para evitar a criação de situações de vulnerabilidade e a garantia da segurança patrimonial
dentro das possibilidades orçamentárias atuais;

2.6.2. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de invasores, vândalos, depredadores entre outras pessoas mal
intencionadas;

2.6.3. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado,
permitindo a vizualização, monitoramento e gravação de imagens de diversos ambientes simultaneamente.

2.7. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há
vedação para terceirização dos serviços objeto desta contratação;

2.8. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

2.9. A não contratação acarretará em prejuízos para a segurança em geral do campus, tendo em vista já ter ocorrido casos de invasão das dependências do
campus e relatos de furtos.

2.10. Com a perspectiva da abertura de novos cursos, com compras de equipamentos novos e implementação de novos ambientes distantes do bloco principal de
ensino e administrativo, caso o instituto não implemente esta vigilância será necessária a contratação de novos postos de vigilância tercerizada, o que será mais
oneroso e menos eficientes do que o monitoramento eletrônico.

2.11. O IFCE não dispõe de técnicos especializaos no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal
contratação e não estão compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

3. ÁREA REQUISITANTE

Coordenação de Infraestrutura (CINFRA) - 

Responsável: :Danilo Batista Nogueira

SIAPE:3011807
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4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Considerando que se trata de participação em Intenção de Registro de Preços, os requisitos da contratação obedecerão às regras estipuladas no Termo de
Referência elaborado pelo Órgão Gerenciador, de modo que somente haverá participação se os requisitos atenderem perfeitamente as necessidades do IFCE
campus Umirim.

4.2.Local de entrega dos bens: Rua Carlos Antonio Sales, s/n, bairro Floresta - Umirim-CE, CEP:62.660-000
Horário de entrega: Segunda a Sexta feira: 7h ás 11h e 12h ás 16h 

4.3.Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conforme especificações mínimas contidas
neste documento, disponibilizando os equipamentos necessários mediante o regime de comodato;

4.4.Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), software e link de internet, conforme disposto na tabela abaixo:

Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

1

Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x 1080;

- Alcance de 30 (trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens por Segundo

- IPS;

- Caixa de Proteção, em material e especificações compatíveis com a câmera
disponibilizada.

36
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Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

2

Switch:

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- Portas RJ45, 10/100/1000 Mbit;

- Quantidade de portas compatível com a necessidade de câmeras.

Suficiente para
atender ao
quantitativo de
câmeras

3

Estação de Monitoramento Completa:

- Resolução de Imagens (Visualização): 1920 x 1080;

- CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB de Memória RAM;

- Teclado;

- Mouse;

- Monitores/TV 32", Colorido, Full HD;

- No-Break.

2

4

Sistema de Armazenamento de Imagens:

- Gravador Digital de Vídeo;

- DVR;

- HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação;

- No-Break.

Suficiente para
atender ao
quantitativo de
câmeras
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Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

5

Link de Internet Dedicado:

- IP Fixo; 

- Velocidade de Conexão: 100 Mbps

1

6
Software de Monitoramento

- Acesso Remoto, via WEB e/ou aplicativo;

- Compatível com os equipamentos de CFTV disponibilizados;

- Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à tela do Monitor /TV;

- Customização de mosaicos e layouts de visualização;

- Legendas nas câmeras; - Zoom em tempo real;

- Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual;

- Reprodução rápida de até 01 (um) minuto;

- Pause instantâneo;

- Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail;

- Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável;

- Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das imagens gravadas
localmente ou nos servidores da rede;

- Zoom digital na busca para todas as câmeras;

- Reprodução de imagens gravadas localmente ou remotamente;

- Pesquisa por data e hora;

1



03/05/22, 13:01 SEI/IFCE - 3683598 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4292652&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001488&infra_hash=50857… 6/11

Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos Quantidade Total
Estimada

- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor;

- Reprodução com ajuste de velocidade e controle de play, pause e stop;

- Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na busca das gravações;

- Atualizações gratuitas via Internet, sem a necessidade de reinstalação;

- Tela com informação em português;

- Suporte a realização de pesquisa, visualização e configuração simultaneamente;

- Marca d’água digital para certificação das fotos e vídeos gerados pelo software;

- Restrição de funções e câmeras para usuários específicos;

- Filtro de IP para restrição de acesso externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema para o operador;

- Registros do sistema (logs) de eventos dos usuários, acesso remoto, conexões com os
dispositivos, configurações do sistema, operações de gravação, reciclagem de imagens e
eventos de automação (entradas e saídas).

4.5. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e
contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas da instituição , de
modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da missão institucional desta pasta.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Na situação em questão, por se tratar de IRP, é importante considerar a especificidade da situação de aquisição, posto que o levantamento de mercado, sobretudo
no que diz respeito à pesquisa de preços, é realizado pelo Órgão Gerenciador, cabendo a este órgão participante a análise da necessidade de realização de
pesquisa de preços própria, a fim de proporcionar que a aquisição seja eficiente. Nesse caso, considerou-se desnecessário realizar-se nova pesquisa de preços,
tendo em vista que, não obstante o local de entrega seja outro município, os valores para o campus Umirim não sofrem alteração devido à proximidade do
município do órgão gerenciador. Conclui-se, portanto, que os preços estimados pelo órgão gerenciador atendem à necessidade da contratação, levando em conta
aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.



03/05/22, 13:01 SEI/IFCE - 3683598 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4292652&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001488&infra_hash=50857… 7/11

Por fim, é de supra importância ressaltar que a aquisição/contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas diuturnas será oriunda de um
pregão eletrônico por Sistema de Registro de Preços, o qual possibilita a participação de outros órgãos e, nesse ponto, destacam-se os benefícios ao Órgão
Participante, tais como a celeridade, visto que o processo licitatório já encontra-se em andamento pelo Órgão Gerenciador, bem como a desnecessidade de
mobilização de toda equipe de licitação para tratamento da demanda, o que necessariamente ocasiona uma ausência de sobrecarga de serviço, possibilitando que
a equipe de licitação do Órgão Participante se concentre em outras demandas internas.

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Participação na IRP nº 03/2022 da UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, cujo
objeto  Aquisição/Contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas diuturnas

 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1. A quantidade demandada se baseia no(a)(s):

7.1.1. As metragens das áreas a serem atendidas;

7.1.2. A estimativa de necessidade de 01 (um) Ponto de Monitoramento a cada 400 (quatrocentos) metros quadrados de área a ser atendida; 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Total Quantidade mínimo
por empenho

Quantidade máxima
por empenho

1

Contratação de serviços de vigilância
eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito

Fechado de Televisão (CFTV), em regime
de comodato, e de software de

monitoramento, incluindo instalação,
configuração, manutenção, assistência e

treinamento, a serem executados 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por

semana no Insituto Federal do Ceará
campus Umirim, na cidade de Umirim, no

estado do Ceará

Posto

36 x 12 = 432
(Quantidade Máxima

de Postos
Câmeras multiplicado

pelos Meses)

18 x 12 = 216 
(Metade da

quantidade Máxima
de Postos

Câmeras multiplicado
pelos Meses)

36 x 12 = 432 
(Quantidade Máxima de

Postos
Câmeras multiplicado

pelos Meses)
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7.1.3. O prazo de duração inicial da contratação, de 12 (doze) meses;

7.1.4. O entendimento de que a contratação poderá ser realizada mediante o Sistema de Registro de Preços (SRP), o que implica na estimativa de consumo de
até metade do quantitativo da ARP a ser celebrada, utilizando parte ou a totalidade do saldo remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato;

7.1.5. A previsão de consumo, durante 12 (doze) meses, de até metade do quantitativo da Ata de Registro de Preços a ser celebrada, utilizando parte ou a
totalidade do saldo remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. Considerando o valor de referência unitário da IRP, o custo estimado da contratação é de R$ 215.244,00 (duzentos e quinze mil reais e duzentos e quarenta
e quatro reais).

Item Descrição Unidade Quantidade Total Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

1

Contratação de serviços de vigilância
eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito

Fechado de Televisão (CFTV), em regime
de comodato, e de software de

monitoramento, incluindo instalação,
configuração, manutenção, assistência e

treinamento, a serem executados 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por

semana no Insituto Federal do Ceará
campus Umirim, na cidade de Umirim, no

estado do Ceará

Posto 432 358,74 154.975,68

TOTAL R$ 154.975,68

8.2. Ressalta-se que o quantitativo estimado é o máximo previsto para utilização durante 12 (doze) meses, havendo a previsão mínima de contratação da metade
desse quantitativo por ano (18 câmeras por mês).

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1. Não se aplica o parcelamento do objeto a esta contratação pelo fato de a mesma se tratar de serviço integrado, incluindo a disponibilização dos
equipamentos componentes de CFTV e de software de monitoramento e serviços de instalação, configuração, assistência técnica e manutenção. Nesse sentido
não e viável o parcelamento, sob pena de perda da sinergia dessa integração.
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9.1.1. O objeto foi agrupado em um único item, tendo em vista a compatibilidade técnica entre os serviços a serem contratados, evitando-se, assim, frustração na
prestação e necessidade de futura contratação.

9.1.2. A opção por agrupar a contratação também visa a facilitar e otimizar a gestão do Contrato, visto que o parcelamento implicaria possivelmente na
celebração de vários contratos diferentes, visto que provavelmente mais de uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias
desnecessárias, aumento de custos e risco de interrupção da prestação.

9.1.3. O agrupamento é eficiente do ponto de vista econômico, por conta da redução de custos com mão de obra, do gerenciamento centralizado de logística e de
outros fatores por parte do fornecedor

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Para a viabilidade e contratação desta demanda, entende-se que seja(m) necessário(a)(s):

10.1.1. Os Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do campus.

10.1.2. A execução dos serviços de adequação de infraestrutura necessários à instalação e configuração dos equipamentos a serem disponibilizados por ocasião
da contratação em tela, conforme especificações dos projetos executivos a que se refere o item acima.

 

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O PDI 2019-23 traz dentre seus objetivos estratégicos para a Administração e Planejamento o de "aperfeiçoar os procedimentos visando à efetividade e à
excelência dos processos internos", objetivo este que se firma, dentre outros, nos seguintes indicadores de desempenho:

a) Economicidade nas contratações;

b) Qualidade na execução dos contratos; e

c) Satisfação do Requisitante.

Dito isso, é certo que a IRP traz enorme economicidade nas contratações/aquisições, tendo em vista o ganho de economia de escala, o que reflete diretamente na
qualidade de execução dos contratos, conforme o caso, considerando um melhor planejamento da aquisição feita pelo órgão gerenciador. Isso tudo, por fim,
deságua na melhor satisfação do requisitante, tendo em vista que este consegue ter sua demanda atendida em um curto espaço de tempo.

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS
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Efetiva contratação do serviço a fim de atender a demanda justificada no decorrer deste ETP.

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Serão adotadas todas as providências pela administração previamente à celebração do contrato/emissão do empenho, inclusive quanto à capacitação de
servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização, se for o caso. (inciso XI, art. 7º, IN 40/2020).

 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não vislumbra-se possíveis impactos ambientais, considerando o objeto da aquisição. Ressalta-se, porém, o cuidado permanente quanto ao descarte de
embalagens utilizadas nos produtos adquiridos, o que é feito, com maestria, através da disposição de lixeiras de coleta seletiva pelo IFCE campus Umirim.

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

     15.1 Justificativa da Viabilidade

     A aquisição será oriunda de um pregão eletrônico por Sistema de Registro de Preços, o qual possibilita a participação de outros órgãos e, nesse ponto,
destacam-se os benefícios ao Órgão Participante, tais como a celeridade, visto que o processo licitatório já encontra-se em andamento pelo Órgão Gerenciador,
bem como a desnecessidade de mobilização de toda equipe de licitação para tratamento da demanda, o que necessariamente ocasiona uma ausência de
sobrecarga de serviço, possibilitando que a equipe de licitação do Órgão Participante se concentre em outras demandas internas.

 

16. Responsáveis

 
Danilo Batista Nogueira

Coordenador de Infraestrutura
DEMANDANTE
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Documento assinado eletronicamente por Danilo Batista Nogueira, Coordenador(a) de Infraestrutura, em 03/05/2022, às 12:54, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3683598 e o código CRC B9E43CC5.
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Estudo Técnico Preliminar 11/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23493.000891/2022-19

2. Descrição da necessidade

2.1. Considerando que em 2007 durante a expansão e o fortalecimento da Rede Federal de Educação Profissional o IFCE campus 
Umirim sucedeu a antiga Escola Agrícola de Umirim (um espaço de 3.587 m² de área construída numa área total de 38,32 ha 
construído em 1992) e que desde então muitas das instalações desta época ainda são utilizadas com ou sem reestruturação, sendo 
os setores didáticos de agropecuária distribídos ao longo de todo o terreno e mais distantes do centro de ensino e administrativo.

2.2. Considerando que o IFCE  Umirim atende a uma demanda de mais de quatrocentos estudantes de toda região, com campus 
pretenção de atingir um público ainda maior por meio da formação profissional  gratuita e de qualidade, focados nos cursos 
técnicos integrados e subsequentes nas áreas de Agropecuária e Informática e Bacharelado em Letras e futuramente Zootecnia, 
com ênfase no desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimento.

2.3. Considerando que na busca por ampliar o leque de opções à comunidade, o IFCE campus Umirim vem tentando junto a 
Reitoria implementar novos cursos (23493.000592/2019-89) e esta expansão demandará novos ambientes, para laboratório, salas 
de aula, grupos de estudo etc. 

2.4. Considerando que atualmente o IFCE campus Umirim conta apenas com 2 posto de vigilância e 1 posto de portaria, sendo 
insuficiente para um pleno monitoramento de todo o campus.

2.5. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos, colaboradores, discentes e bens 
patrimoniais do campus do IFCE de Umirim, garantindo a integridade física e estrutural da instituição;

2.6. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial prestado no âmbito do 
Instituto, propiciando aumento da qualidade das atividades alem de trazer uma série de outros benefícios, como:

2.6.1. Novas alternativas e opções mais eficientes e econômicas  para evitar a criação de situações de vulnerabilidade e a garantia 
da segurança patrimonial dentro das possibilidades orçamentárias atuais;

2.6.2. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de invasores, vândalos, depredadores 
entre outras pessoas mal intencionadas;

2.6.3. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo 
no local monitorado, permitindo a vizualização, monitoramento e gravação de imagens de diversos ambientes simultaneamente.

2.7. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro 
de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é 
vedada. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos serviços objeto desta 
contratação;

2.8. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 
2018;

2.9. A não contratação acarretará em prejuízos para a segurança em geral do campus, tendo em vista já ter ocorrido casos de 
invasão das dependências do campus e relatos de furtos.

2.10. Com a perspectiva da abertura de novos cursos, com compras de equipamentos novos e implementação de novos ambientes 
distantes do bloco principal de ensino e administrativo, caso o instituto não implemente esta vigilância será necessária a 
contratação de novos postos de vigilância tercerizada, o que será mais oneroso e menos eficientes do que o monitoramento 
eletrônico.
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2.11. O IFCE não dispõe de técnicos especializaos no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para serviços deste porte, o 
que ressalta a relevância de tal contratação e não estão compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Cinfra-Umi Danilo Batista Nogueira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.2.Local de entrega dos bens: Rua Carlos Antonio Sales, s/n, bairro Floresta - Umirim-CE, CEP:62.660-000

Horário de entrega: Segunda a Sexta feira: 7h ás 11h e 12h ás 16h 

4.3.Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conforme 
especificações mínimas contidas neste documento, disponibilizando os equipamentos necessários mediante o regime de 
comodato;

4.4.Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), software e link de internet, conforme 
disposto na tabela abaixo:

Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos
Quantidade Total 

Estimada

1

Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x 1080;

- Alcance de 30 (trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens por Segundo

- IPS;

- Caixa de Proteção, em material e especificações compatíveis com a câmera disponibilizada.

36

2

Switch:

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- Portas RJ45, 10/100/1000 Mbit;

- Quantidade de portas compatível com a necessidade de câmeras.

Suficiente para 
atender ao 
quantitativo de 
câmeras
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3

Estação de Monitoramento Completa:

- Resolução de Imagens (Visualização): 1920 x 1080;

- CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB de Memória RAM;

- Teclado;

- Mouse;

- Monitores/TV 32", Colorido, Full HD;

- No-Break.

2

4

Sistema de Armazenamento de Imagens:

- Gravador Digital de Vídeo;

- DVR;

- HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação;

- No-Break.

Suficiente para 
atender ao 
quantitativo de 
câmeras

5

Link de Internet Dedicado:

- IP Fixo; 

- Velocidade de Conexão: 100 Mbps

1

6

Software de Monitoramento

- Acesso Remoto, via WEB e/ou aplicativo;

- Compatível com os equipamentos de CFTV disponibilizados;

- Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à tela do Monitor /TV;

- Customização de mosaicos e layouts de visualização;

- Legendas nas câmeras; - Zoom em tempo real;

- Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual;

- Reprodução rápida de até 01 (um) minuto;

- Pause instantâneo;

- Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail;

- Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável;

- Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das imagens gravadas localmente ou 
nos servidores da rede;

- Zoom digital na busca para todas as câmeras;

- Reprodução de imagens gravadas localmente ou remotamente;

- Pesquisa por data e hora;

- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor;

1
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- Reprodução com ajuste de velocidade e controle de play, pause e stop;

- Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na busca das gravações;

- Atualizações gratuitas via Internet, sem a necessidade de reinstalação;

- Tela com informação em português;

- Suporte a realização de pesquisa, visualização e configuração simultaneamente;

- Marca d’água digital para certificação das fotos e vídeos gerados pelo software;

- Restrição de funções e câmeras para usuários específicos;

- Filtro de IP para restrição de acesso externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema para o operador;

- Registros do sistema (logs) de eventos dos usuários, acesso remoto, conexões com os 
dispositivos, configurações do sistema, operações de gravação, reciclagem de imagens e eventos 
de automação (entradas e saídas).

4.5. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 
pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e 
o funcionamento das atividades finalísticas da instituição , de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do 
cumprimento da missão institucional desta pasta.

5. Levantamento de Mercado

Na situação em questão, por se tratar de IRP, é importante considerar a especificidade da situação de aquisição, posto que o 
levantamento de mercado, sobretudo no que diz respeito à pesquisa de preços, é realizado pelo Órgão Gerenciador, cabendo a 
este órgão participante a análise da necessidade de realização de pesquisa de preços própria, a fim de proporcionar que a 
aquisição seja eficiente. Nesse caso, considerou-se desnecessário realizar-se nova pesquisa de preços, tendo em vista que, não 
obstante o local de entrega seja outro município, os valores para o campus Umirim não sofrem alteração devido à proximidade do 
município do órgão gerenciador. Conclui-se, portanto, que os preços estimados pelo órgão gerenciador atendem à necessidade da 
contratação, levando em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Por fim, é de supra importância ressaltar que a aquisição/contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas 
diuturnas será oriunda de um pregão eletrônico por Sistema de Registro de Preços, o qual possibilita a participação de outros 
órgãos e, nesse ponto, destacam-se os benefícios ao Órgão Participante, tais como a celeridade, visto que o processo licitatório já 
encontra-se em andamento pelo Órgão Gerenciador, bem como a desnecessidade de mobilização de toda equipe de licitação para 
tratamento da demanda, o que necessariamente ocasiona uma ausência de sobrecarga de serviço, possibilitando que a equipe de 
licitação do Órgão Participante se concentre em outras demandas internas.

 

6. Descrição da solução como um todo

Participação na IRP nº 03/2022 da UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, cujo objeto  Aquisição/Contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 
horas diuturnas
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade demandada se baseia no(a)(s):

7.1.1. As metragens das áreas a serem atendidas;

7.1.2. A estimativa de necessidade de 01 (um) Ponto de Monitoramento a cada 400 (quatrocentos) metros quadrados de área a ser 
atendida;
 

Item Descrição Unidade Quantidade Total
Quantidade mínimo 

por empenho
Quantidade máxima 

por empenho

1

Contratação de serviços de vigilância 
eletrônica, mediante disponibilização 
de equipamentos componentes de 
Circuito Fechado de Televisão 
(CFTV), em regime de comodato, e de 
software de monitoramento, incluindo 
instalação, configuração, manutenção, 
assistência e treinamento, a serem 
executados 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07 (sete) dias por semana no 
Insituto Federal do Ceará campus 
Umirim, na cidade de Umirim, no 
estado do Ceará

Posto

36 x 12 = 432

(Quantidade Máxima 
de Postos 
Câmeras multiplicado 
pelos Meses)

18 x 12 = 216 

(Metade da 
quantidade Máxima 
de Postos 
Câmeras multiplicado 
pelos Meses)

36 x 12 = 432 

(Quantidade Máxima 
de Postos 
Câmeras multiplicado 
pelos Meses)

7.1.3. O prazo de duração inicial da contratação, de 12 (doze) meses;

7.1.4. O entendimento de que a contratação poderá ser realizada mediante o Sistema de Registro de Preços (SRP), o que implica 
na estimativa de consumo de até metade do quantitativo da ARP a ser celebrada, utilizando parte ou a totalidade do saldo 
remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato;

7.1.5. A previsão de consumo, durante 12 (doze) meses, de até metade do quantitativo da Ata de Registro de Preços a ser 
celebrada, utilizando parte ou a totalidade do saldo remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 154.975,68

8.1. Considerando o valor de referência unitário da IRP, o custo estimado da contratação é de R$ 215.244,00 (duzentos e quinze 
mil reais e duzentos e quarenta e quatro reais).

Item Descrição Unidade
Quantidade 

Total

Valor 
Unitário 

(R$)

Valor 
Total (R$)

1

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante 
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de 
Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de 
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, 
assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07 (sete) dias por semana no Insituto Federal do Ceará campus 
Umirim, na cidade de Umirim, no estado do Ceará

Posto 432 358,74 154.975,68
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TOTAL R$ 
154.975,68

8.2. Ressalta-se que o quantitativo estimado é o máximo previsto para utilização durante 12 (doze) meses, havendo a previsão 
mínima de contratação da metade desse quantitativo por ano (18 câmeras por mês).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não se aplica o parcelamento do objeto a esta contratação pelo fato de a mesma se tratar de serviço integrado, incluindo a 
disponibilização dos equipamentos componentes de CFTV e de software de monitoramento e serviços de instalação, 
configuração, assistência técnica e manutenção. Nesse sentido não e viável o parcelamento, sob pena de perda da sinergia dessa 
integração.

9.1.1. O objeto foi agrupado em um único item, tendo em vista a compatibilidade técnica entre os serviços a serem contratados, 
evitando-se, assim, frustração na prestação e necessidade de futura contratação.

9.1.2. A opção por agrupar a contratação também visa a facilitar e otimizar a gestão do Contrato, visto que o parcelamento 
implicaria possivelmente na celebração de vários contratos diferentes, visto que provavelmente mais de uma empresa sairia como 
vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessárias, aumento de custos e risco de interrupção da prestação.

9.1.3. O agrupamento é eficiente do ponto de vista econômico, por conta da redução de custos com mão de obra, do 
gerenciamento centralizado de logística e de outros fatores por parte do fornecedor

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Para a viabilidade e contratação desta demanda, entende-se que seja(m) necessário(a)(s):

10.1.1. Os Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do campus.

10.1.2. A execução dos serviços de adequação de infraestrutura necessários à instalação e configuração dos equipamentos a 
serem disponibilizados por ocasião da contratação em tela, conforme especificações dos projetos executivos a que se refere o 
item acima.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O PDI 2019-23 traz dentre seus objetivos estratégicos para a Administração e Planejamento o de "aperfeiçoar os procedimentos 
visando à efetividade e à excelência dos processos internos", objetivo este que se firma, dentre outros, nos seguintes indicadores 
de desempenho:

a) Economicidade nas contratações;

b) Qualidade na execução dos contratos; e

c) Satisfação do Requisitante.

Dito isso, é certo que a IRP traz enorme economicidade nas contratações/aquisições, tendo em vista o ganho de economia de 
escala, o que reflete diretamente na qualidade de execução dos contratos, conforme o caso, considerando um melhor 
planejamento da aquisição feita pelo órgão gerenciador. Isso tudo, por fim, deságua na melhor satisfação do requisitante, tendo 
em vista que este consegue ter sua demanda atendida em um curto espaço de tempo.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Efetiva contratação do serviço a fim de atender a demanda justificada no decorrer deste ETP.

13. Providências a serem Adotadas

Serão adotadas todas as providências pela administração previamente à celebração do contrato/emissão do empenho, inclusive 
quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da 
organização, se for o caso. (inciso XI, art. 7º, IN 40/2020).

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não vislumbra-se possíveis impactos ambientais, considerando o objeto da aquisição. Ressalta-se, porém, o cuidado permanente 
quanto ao descarte de embalagens utilizadas nos produtos adquiridos, o que é feito, com maestria, através da disposição de 
lixeiras de coleta seletiva pelo IFCE campus Umirim.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

 15.1 Justificativa da Viabilidade

     A aquisição será oriunda de um pregão eletrônico por Sistema de Registro de Preços, o qual possibilita a participação de 
outros órgãos e, nesse ponto, destacam-se os benefícios ao Órgão Participante, tais como a celeridade, visto que o processo 
licitatório já encontra-se em andamento pelo Órgão Gerenciador, bem como a desnecessidade de mobilização de toda equipe de 
licitação para tratamento da demanda, o que necessariamente ocasiona uma ausência de sobrecarga de serviço, possibilitando que 
a equipe de licitação do Órgão Participante se concentre em outras demandas internas.

16. Responsáveis

 

DANILO BATISTA NOGUEIRA
Coordenador de Infraestrutura
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Avenida Tabelião Luiz Nogueira Lima, s/n - Bairro Santo Antônio - CEP: 62.324-075 - Tianguá - CE - www.ifce.edu.br

TERMO

 
 
1. Por esse instrumento, assino o Estudo Técnico Preliminar nº 11/2022 do IFCE campus

Umirim - 158957 (SEI n° 3683685).
 

(documento assinado eletronicamente)
Danilo Batista Nogueira

Coordenador de Infraestrutura
DEMANDANTE

IFCE campus Umirim

 
2. Aprovo o presente documento e autorizo o início dos procedimentos para participação

na IRP nº 03/2022 - UASG 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO:

 

(documento assinado eletronicamente)
Maria Michele Colaço Pinheiro

Diretora Geral do Campus Umirim
ORDENADOR DE DESPESA

IFCE campus Umirim

Documento assinado eletronicamente por Danilo Batista Nogueira, Coordenador(a) de
Infraestrutura, em 05/05/2022, às 09:35, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Michele Colaco Pinheiro, Diretor(a) Geral do
Campus Umirim, em 05/05/2022, às 09:40, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3691754 e o
código CRC FAD44D87.

23493.000891/2022-19 3691754v2











































INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

Rod. CE 040 Km 137,1 - Bairro Aeroporto - CEP 62800-000 - Aracati - CE - www.ifce.edu.br

TERMO

TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAR DO REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB – UASG 158565

Referente  a  IRP  nº  03/2022,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  serviços  de  vigilância  eletrônica,  mediante  disponibilização  de
equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Instituto Federal do Ceará - Campus Aracati – UASG 158958

Endereço Completo: Rod. CE 040, KM 137,1, - Bairro: Aeroporto - CEP 62800-000 - Aracati - CE.

Fone/Fax: (88) 3303-1200

E-mail: licitacao.aracati@ifce.edu.br

1 - TERMO DE ABERTURA

1.1. Este órgão participante, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, manifesta total concordância
com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, inclusive aceitando a pesquisa de mercado realizada pelo órgão
gerenciador, referente a IRP nº 03/2022, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização
de  equipamentos  componentes  de  Circuito  Fechado  de  Televisão  (CFTV),  em  regime  de  comodato,  e  de  software  de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento..   

2 - DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES

2.1. As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo:

Item CATSER Descrição/Especificação
Unidade
de
Medida

Quantidade
Quantidade
Mínima
por Pedido

Valor
unitário

Valor Total

 1 23868

contratação  de  serviços
de  vigilância  eletrônica,
mediante
disponibilização  de
equipamentos
componentes de Circuito
Fechado  de  Televisão
(CFTV),  em  regime  de
comodato, e de software
de  monitoramento,
incluindo  instalação,
configuração,
manutenção,  assistência
e  treinamento,  a  serem
executados  24  (vinte  e
quatro)  horas  por  dia,  7
(sete)  dias  por  semana,
na  cidade  de  Aracati  -
Ceará.

posto 300 144 358,74 107.622,00

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando que o IFCE campus Aracati possui um espaço de 36.000 m² de área total;

3.2. Considerando que o IFCE campus Aracati atende a uma demanda de mais de 800 estudantes de toda região, com pretensão de
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atingir um público ainda maior por meio da formação profissional  gratuita e de qualidade, focados nos cursos técnicos integrados
e subsequentes e nas graduações, com ênfase no desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimento.

3.3. Considerando que atualmente o IFCE campus Aracati conta apenas com 02 postos de vigilância noturna(desarmada) e 1
posto de vigilância diurna(desarmada), o que é insuficiente para um pleno monitoramento de todo o campus.

3.4. É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos, colaboradores, discentes e bens
patrimoniais do campus do IFCE de Aracati, garantindo a integridade física e estrutural da instituição, haja vista o Campus está
situado em um área não movimentada e afastada da cidade;

3.5. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial prestado no âmbito do
Instituto, propiciando aumento da qualidade das atividades além de trazer uma série de outros benefícios, como:

3.5.1. Novas alternativas e opções mais eficientes e econômicas  para evitar a criação de situações de vulnerabilidade e a garantia
da segurança patrimonial dentro das possibilidades orçamentárias atuais;

3.5.2. Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de invasores, vândalos, depredadores
entre outras pessoas mal intencionadas;

3.6.3. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo
no local monitorado, permitindo a visualização, monitoramento e gravação de imagens de diversos ambientes simultaneamente.

3.7. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. Em
face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos serviços objeto desta contratação;

3.8. Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de
2018;

3.9. A não contratação acarretará em prejuízos para a segurança em geral do campus;

3.10.  Considerando a abertura de novos cursos,  com compras de  equipamentos novos  e implementação de  novos ambientes
distantes  do  bloco  principal  de  ensino  e  administrativo,  caso  o  instituto  não  implemente  esta  vigilância  será  necessária  a
contratação de novos postos de vigilância orgânica com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o que será mais oneroso e menos
eficiente do que o monitoramento eletrônico.

3.11. O IFCE não dispõe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para serviços deste porte, o
que  ressalta  a  relevância  de  tal  contratação  e  não  estão  compreendidas  entre  as  desempenhadas  por  categorias  funcionais
abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

4 - SETOR RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO

ENDEREÇO CONTATO INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Rod. CE 040, KM 137,1, - Bairro: Aeroporto - CEP
62800-000 - Aracati - CE

Servidor: Renato Gondim Galdino

Telefone: (88) 3303 1200

E-mail:
licitação.aracati@ifce.edu.br

Horário de entrega: 

Segunda a Sexta feira: 7h ás 11h e
12h ás 16h

03 de maio de 2022, Aracati/CE

_________________________________
Jocássia Pereira Ferreira Fonseca

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento 
SIAPE 2163413

5 - DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Diante do demonstrativo da necessidade apresentado, aprovo o presente documento e autorizo o início dos procedimentos para
adesão à IRP citada:
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_________________________________
ORDENADOR DE DESPESA SUBSTITUTO

Davidson Moura Lopes Silva
Diretor Geral Substituto do IFCE - Campus Aracati

Documento assinado eletronicamente por Jocassia Pereira Ferreira Fonseca, Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento, em 03/05/2022, às 18:35, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Davidson Moura Lopes Silva, Ordenador(a) de Despesas, em 03/05/2022, às 21:21,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3685854
e o código CRC 6CB5D53B.

23483.001096/2022-67 3685854v11
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Estudo Técnico Preliminar 7/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23483.001096/2022-67

2. Descrição da necessidade

Considerando que o IFCE  Aracati possui um espaço de 36.000 m² de área total;campus 

Considerando que o IFCE  Aracati atende a uma demanda de mais de 800 estudantes de toda região, com pretensão de campus 
atingir um público ainda maior por meio da formação profissional  gratuita e de qualidade, focados nos cursos técnicos 
integrados e nas graduações, com ênfase no desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimento. Considerando que 
atualmente o IFCE campus Aracati conta apenas com 02 postos de vigilância noturna(desarmada) e 1 posto de vigilância diurna
(desarmada), o que é insuficiente para um pleno monitoramento de todo o campus.

É necessário assegurar condições mínimas de segurança aos docentes, servidores técnicos, colaboradores, discentes e bens 
patrimoniais do campus do IFCE de Aracati, garantindo a integridade física e estrutural da instituição, haja vista o Campus está 
situado em um área não movimentada e afastada da cidade;

A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância patrimonial prestado no âmbito do 
Instituto, propiciando aumento da qualidade das atividades além de trazer uma série de outros benefícios, como:

Novas alternativas e opções mais eficientes e econômicas  para evitar a criação de situações de vulnerabilidade e a garantia da 
segurança patrimonial dentro das possibilidades orçamentárias atuais;

 Desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo, assim, a ação de invasores, vândalos, depredadores entre 
outras pessoas mal intencionadas;

Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo no 
local monitorado, permitindo a visualização, monitoramento e gravação de imagens de diversos ambientes simultaneamente.

 Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 
2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 
Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos serviços objeto desta contratação;

Os serviços a serem contratados estão contemplados no Art. 1º, Inciso XXI, da Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

A não contratação acarretará em prejuízos para a segurança em geral do campus;

Considerando a abertura de novos cursos, com compras de equipamentos novos e implementação de novos ambientes distantes 
do bloco principal de ensino e administrativo, caso o instituto não implemente esta vigilância será necessária a contratação de 
novos postos de vigilância orgânica com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o que será mais oneroso e menos eficiente do que 
o monitoramento eletrônico.

O IFCE não dispõe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para serviços deste porte, o que 
ressalta a relevância de tal contratação e não estão compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas 
pelo plano de cargos da instituição.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Administração e Planejamento Jocássia Pereira Ferreira Fonseca
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4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Considerando que se trata de participação em Intenção de Registro de Preços, os requisitos da contratação obedecerão às regras 
, de modo que somente haverá participação se os estipuladas no Termo de Referência elaborado pelo Órgão Gerenciador

requisitos atenderem perfeitamente as necessidades do IFCE campus Aracati.

5.2.Local de entrega dos bens: Rod. CE 040, KM 137,1, - Bairro: Aeroporto - CEP 62800-000 - Aracati - CE.

Horário de entrega: Segunda a Sexta feira: 7h ás 11h e 12h ás 16h .

5.3.Prestar os serviços contratados de forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conforme 
especificações mínimas contidas neste documento, disponibilizando os equipamentos necessários mediante o regime de 
comodato;

5.4.Disponibilizar equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), software e link de internet, conforme 
disposto na tabela abaixo:

 

 

Item Descrição com Requisitos Mínimos a serem atendidos
Quantidade 

Total 
Estimada

1

Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x 1080;

- Alcance de 30 (trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens por Segundo

- IPS;

- Caixa de Proteção, em material e especificações compatíveis com 
a câmera disponibilizada.

25

2

Switch:

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- Portas RJ45, 10/100/1000 Mbit;

- Quantidade de portas compatível com a necessidade de câmeras.

Suficiente 
para atender 
ao 
quantitativo 
de câmeras
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Estação de Monitoramento Completa:

- Resolução de Imagens (Visualização): 1920 x 1080;

- CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB de Memória RAM;

- Teclado;

- Mouse;

- Monitores/TV 32", Colorido, Full HD;

- No-Break.

2

4

Sistema de Armazenamento de Imagens:

- Gravador Digital de Vídeo;

- DVR;

- HD Interno suficiente p/ 15 (quinze) dias de gravação;

- No-Break.

Suficiente 
para atender 
ao 
quantitativo 
de câmeras

5

Link de Internet Dedicado:

- IP Fixo; 

- Velocidade de Conexão: 100 Mbps

1

Software de Monitoramento

- Acesso Remoto, via WEB e/ou aplicativo;

- Compatível com os equipamentos de CFTV disponibilizados;

- Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à tela do Monitor 
/TV;

- Customização de mosaicos e layouts de visualização;

- Legendas nas câmeras; - Zoom em tempo real;

- Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual;

- Reprodução rápida de até 01 (um) minuto;

- Pause instantâneo;

- Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail;

- Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável;
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- Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das 
imagens gravadas localmente ou nos servidores da rede;

- Zoom digital na busca para todas as câmeras;

- Reprodução de imagens gravadas localmente ou remotamente;

- Pesquisa por data e hora;

- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor;

- Reprodução com ajuste de velocidade e controle de play, pause e 
stop;

- Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na busca 
das gravações;

- Atualizações gratuitas via Internet, sem a necessidade de 
reinstalação;

- Tela com informação em português;

- Suporte a realização de pesquisa, visualização e configuração 
simultaneamente;

- Marca d’água digital para certificação das fotos e vídeos gerados 
pelo software;

- Restrição de funções e câmeras para usuários específicos;

- Filtro de IP para restrição de acesso externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema para o operador;

- Registros do sistema (logs) de eventos dos usuários, acesso 
remoto, conexões com os dispositivos, configurações do sistema, 
operações de gravação, reciclagem de imagens e eventos de 
automação (entradas e saídas).

1

Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 
pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e 
o funcionamento das atividades finalísticas da instituição , de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do 
cumprimento da missão institucional desta pasta.

5. Levantamento de Mercado

Na situação em questão, por se tratar de IRP, é importante considerar a especificidade da situação de aquisição, posto que o 
levantamento de mercado, sobretudo no que diz respeito à pesquisa de preços, é realizado pelo Órgão Gerenciador, cabendo a 
este órgão participante a análise da necessidade de realização de pesquisa de preços própria, a fim de proporcionar que a 
aquisição seja eficiente. Nesse caso, considerou-se desnecessário realizar-se nova pesquisa de preços, tendo em vista que, não 
obstante o local de entrega seja outro município, os valores para o campus Aracati não sofrem alteração. Conclui-se, portanto, 
que os preços estimados pelo órgão gerenciador atendem à necessidade da contratação, levando em conta aspectos de 
economicidade, eficácia, eficiência e padronização.
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Por fim, é de supra importância ressaltar que a aquisição/contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas 
diuturnas será oriunda de um pregão eletrônico por Sistema de Registro de Preços, o qual possibilita a participação de outros 
órgãos e, nesse ponto, destacam-se os benefícios ao Órgão Participante, tais como a celeridade, visto que o processo licitatório já 
encontra-se em andamento pelo Órgão Gerenciador, bem como a desnecessidade de mobilização de toda equipe de licitação para 
tratamento da demanda, o que necessariamente ocasiona uma ausência de sobrecarga de serviço, possibilitando que a equipe de 
licitação do Órgão Participante se concentre em outras demandas internas.

 

6. Descrição da solução como um todo

Participação na IRP nº 03/2022 da UASG 158565 - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, cujo objeto  Aquisição/Contratação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 
horas diuturnas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. A quantidade demandada se baseia no(a)(s):

 As metragens das áreas a serem atendidas;

A estimativa de necessidade de 01 (um) Ponto de Monitoramento a cada 150 (cinto e cinquenta) metros quadrados de área a ser 
atendida;

Item Descrição Unidade Quantidade Total
Quantidade mínimo 

por empenho
Quantidade máxima 

por empenho

1

Contratação de 
serviços de 
vigilância 
eletrônica, 
mediante 
disponibilização 
de 
equipamentos 
componentes de 
Circuito 
Fechado de 
Televisão 
(CFTV), em 
regime de 
comodato, e de 
software de 
monitoramento, 
incluindo 
instalação, 
configuração, 
manutenção, 
assistência e 
treinamento, a 
serem 
executados 24 
(vinte e quatro) 
horas por dia, 
07 (sete) dias 
por semana no 

Posto

25 x 12 = 300

(Quantidade Máxima 
de Postos 
Câmeras multiplicado 
pelos Meses)

12 x 12 = 144

(Metade da 
quantidade Máxima 
de Postos 
Câmeras multiplicado 
pelos Meses)

25 x 12 = 300

(Quantidade Máxima 
de Postos 
Câmeras multiplicado 
pelos Meses)
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Insituto Federal 
do Ceará 
campus Aracati, 
na cidade de 
Aracati, no 
estado do Ceará

7.1.3. O prazo de duração inicial da contratação, de 12 (doze) meses;

7.1.4. O entendimento de que a contratação poderá ser realizada mediante o Sistema de Registro de Preços (SRP), o que implica 
na estimativa de consumo de até metade do quantitativo da ARP a ser celebrada, utilizando parte ou a totalidade do saldo 
remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato;

7.1.5. A previsão de consumo, durante 12 (doze) meses, de até metade do quantitativo da Ata de Registro de Preços a ser 
celebrada, utilizando parte ou a totalidade do saldo remanescente da mesma para posterior formalização de Contrato.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 107.622,00

Considerando o valor de referência unitário da IRP, o custo estimado da contratação é de R$ 107.622,00.

Item Descrição Unidade Quantidade Total
Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

1

Contratação de serviços de 
vigilância eletrônica, mediante 
disponibilização de equipamentos 
componentes de Circuito Fechado 
de Televisão (CFTV), em regime de 
comodato, e de software de 
monitoramento, incluindo 
instalação, configuração, 
manutenção, assistência e 
treinamento, a serem executados 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete) dias por semana no Instituto 
Federal do Ceará campus Aracati, 
na cidade de Aracati, no estado do 
Ceará

Posto 300 358,74 R$ 107.622,00

TOTAL R$ 107.622,00

8.2. Ressalta-se que o quantitativo estimado é o máximo previsto para utilização durante 12 (doze) meses, havendo a previsão 
mínima de contratação da metade desse quantitativo por ano (12 câmeras por mês).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica o parcelamento do objeto a esta contratação pelo fato de a mesma se tratar de serviço integrado, incluindo a 
disponibilização dos equipamentos componentes de CFTV e de software de monitoramento e serviços de instalação, 
configuração, assistência técnica e manutenção. Nesse sentido não e viável o parcelamento, sob pena de perda da sinergia dessa 
integração.
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O objeto foi agrupado em um único item, tendo em vista a compatibilidade técnica entre os serviços a serem contratados, 
evitando-se, assim, frustração na prestação e necessidade de futura contratação.

A opção por agrupar a contratação também visa a facilitar e otimizar a gestão do Contrato, visto que o parcelamento implicaria 
possivelmente na celebração de vários contratos diferentes, visto que provavelmente mais de uma empresa sairia como vencedora 
do certame, o que implicaria em burocracias desnecessárias, aumento de custos e risco de interrupção da prestação.

O agrupamento é eficiente do ponto de vista econômico, por conta da redução de custos com mão de obra, do gerenciamento 
centralizado de logística e de outros fatores por parte do fornecedor.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para a viabilidade e contratação desta demanda, entende-se que seja(m) necessário(a)(s):

Os Projetos Executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Campus.

A execução dos serviços de adequação de infraestrutura necessários à instalação e configuração dos equipamentos a serem 
disponibilizados por ocasião da contratação em tela, conforme especificações dos projetos executivos a que se refere o item 
acima.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O PDI 2019-23 traz dentre seus objetivos estratégicos para a Administração e Planejamento o de "aperfeiçoar os procedimentos 
visando à efetividade e à excelência dos processos internos", objetivo este que se firma, dentre outros, nos seguintes indicadores 
de desempenho:

a) Economicidade nas contratações;

b) Qualidade na execução dos contratos; e

c) Satisfação do Requisitante.

Dito isso, é certo que a IRP traz enorme economicidade nas contratações/aquisições, tendo em vista o ganho de economia de 
escala, o que reflete diretamente na qualidade de execução dos contratos, conforme o caso, considerando um melhor 
planejamento da aquisição feita pelo órgão gerenciador. Isso tudo, por fim, deságua na melhor satisfação do requisitante, tendo 
em vista que este consegue ter sua demanda atendida em um curto espaço de tempo.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Efetiva contratação do serviço a fim de atender a demanda justificada no decorrer deste ETP

13. Providências a serem Adotadas

Serão adotadas todas as providências pela administração previamente à celebração do contrato/emissão do empenho, inclusive 
quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da 
organização, se for o caso. (inciso XI, art. 7º, IN 40/2020).

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não vislumbra-se possíveis impactos ambientais, considerando o objeto da aquisição. Ressalta-se, porém, o cuidado permanente 
quanto ao descarte de embalagens utilizadas nos produtos adquiridos, o que é feito, com maestria, através da disposição de 
lixeiras de coleta seletiva pelo IFCE campus Aracati.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição será oriunda de um pregão eletrônico por Sistema de Registro de Preços, o qual possibilita a participação de outros 
órgãos e, nesse ponto, destacam-se os benefícios ao Órgão Participante, tais como a celeridade, visto que o processo licitatório já 
encontra-se em andamento pelo Órgão Gerenciador, bem como a desnecessidade de mobilização de toda equipe de licitação para 
tratamento da demanda, o que necessariamente ocasiona uma ausência de sobrecarga de serviço, possibilitando que a equipe de 
licitação do Órgão Participante se concentre em outras demandas internas.

16. Responsáveis

23483.001096/2022-67
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TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAR DO REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR: Universidade da Integração Internacional  da Lusofonia  Afro-
Brasileira – UNILAB – UASG 158565

Referente a IRP nº 03/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Contratação  de  serviços  de  vigilância  eletrônica,  mediante  disponibilização  de 
equipamentos  componentes  de  Circuito  Fechado  de  Televisão  (CFTV),  em regime  de 
comodato,  e  de  software  de  monitoramento,  incluindo  instalação,  configuração, 
manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira,  nas  cidades  de  Redenção  e  Acarape,  no  estado  do Ceará,   conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Universidade Federal do Cariri - UFCA – UASG 158719
Endereço Completo: Rua Interventor Erivano Cruz, 120, Centro, CEP 63.011-085, Juazeiro 
do Norte/CE.
Fone/Fax: (88) 3221 9306/9229
E-mail: cter.proad@ufca.edu.br

1. TERMO DE ABERTURA

1.1.  Este órgão participante,  em atendimento ao que preconiza o Art.  6º do Decreto nº 
7.892/2013, manifesta total concordância com todas as condições estabelecidas no Termo 
de  Referência,  inclusive  aceitando  a  pesquisa  de  mercado  realizada  pelo  órgão 
gerenciador,  referente  a  IRP  nº  03/2022,  cujo  objeto  é  a  escolha  da  proposta  mais 
vantajosa para a Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização 
de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de 
comodato,  e  de  software de  monitoramento,  incluindo  instalação,  configuração, 
manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira,  nas  cidades  de  Redenção  e  Acarape,  no  estado  do  Ceará,  conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES

2.1. As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo:

Item CATSER Descrição/Especificação Unidade 
de 

Medida

Quantida
de 

Quantidade 
Mínima por 

Pedido

Valor 
unitário

Valor Total 
anual 

01 23868

Contratação  de  serviços  de 
vigilância  eletrônica,  mediante 
disponibilização  de  equipamentos 
componentes de Circuito  Fechado 
de Televisão (CFTV), em regime de 
comodato,  e  de  software de 
monitoramento,  incluindo 

 

posto

1224 612 R$ 
358,74

R$ 
439.097,76



instalação,  configuração, 
manutenção,  assistência  e 
treinamento,  a  serem  executados 
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete)  dias  por  semana,  na 
Universidade  Federal  do  Cariri  - 
UFCA, nas cidades de Juazeiro do 
Norte  (Campus e Centro Multiuso), 
Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, 
no estado do Ceará.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1  A  contratação  de  serviços  de  vigilância  eletrônica,  mediante  disponibilização  de 
equipamentos  componentes  de  Circuito  Fechado  de  Televisão  (CFTV),  em  regime  de 
comodato, e de software de monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, 
assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por semana, na Universidade Federal do Cariri – UFCA nas cidades de Juazeiro do 
Norte (Campus e Centro Multiuso), Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, justifica-se em razão 
dos seguintes fatores:

3.1.2. É indispensável garantir condições mínimas de segurança aos docentes, servidores 
técnicos, colaboradores, discentes e bens patrimoniais da UFCA, garantindo a integridade 
física e estrutural da instituição;
3.1.3. A contratação em tela possibilitará complementar e modernizar o serviço de vigilância 
patrimonial  prestado no âmbito das unidades da UFCA no estado do Ceará, propiciando 
aumento da qualidade das atividades;
3.1.4. Devido a limitações orçamentárias, existe a possibilidade da UFCA reduzir o efetivo 
de  postos  de  trabalho  de  vigilância  orgânica  alocado  em  suas  unidades,  tornando-se 
imprescindível a adoção de alternativas que reduzam custos e evitem que se crie situações 
de vulnerabilidade;
3.1.5. A contratação tem como objetivos, ainda:

3.1.5.1. Desencorajar  possíveis tentativas de violação de segurança, inibindo,  assim, a 
ação de invasores, vândalos, depredadores entre outras pessoas mal intencionadas;
3.1.5.2.  Tornar  mais  eficiente  o  monitoramento  e  fiscalização  dos  procedimentos  de 
segurança praticados por funcionários e prestadores de serviços no local;
3.1.5.3.  Permitir  visualizar,  monitorar  e  gravar  imagens  de  diversos  ambientes 
simultaneamente;
3.1.5.4. Facilitar o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou 
violação da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado;
3.1.5.5. Auxiliar no controle de acesso de pessoas e objetos nos recintos controlados.

3.1.6  A  UFCA  não  dispõe  de  técnicos  especializados  no  quadro  de  pessoal,  nem  de 
recursos materiais para serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal contratação;
3.1.7 As atividades a serem contratadas não estão compreendidas entre as desempenhadas 
por categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

4.  JUSTIFICATIVA  FUNDAMENTADA  DOS  QUANTITATIVOS  (BENS/SERVIÇOS) 
REQUISITADOS



4.1 Os quantitativos apresentados no item 2 desse Termo de Participação foram 
levantados juntamente a Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Cariri 
- DINFRA/UFCA.
4.2 O total demandado considera os espaços físicos da Universidade Federal do 
Cariri  – UFCA, incluindo hall  de entrada, pátios, corredores, estacionamentos nos 
Campi  Juazeiro  do  Norte,  Centro  Multiuso,  Crato,  Barbalha,  Brejo  Santo  e  Icó, 
buscando uma cobertura maior de espaços abertos na UFCA;

5 . JUSTIFICATIVA PARA INCLUSÃO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE

A  participação  da  UFCA  na  a  IRP  nº  03/2022  da  Universidade  da  Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB – UASG 158565 justifica-se pela 
economia  de  escala  a  ser  obtida  em  propor  a  demanda  num  processo  em 
andamento com mais órgãos integrantes,  com semelhança das necessidades da 
UFCA e da UNILAB, e da economia processual e financeira em integrar o processo 
como órgão participante.

6. SETOR RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO

Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados - CTER

ENDEREÇO CONTATO INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Rua  Interventor 
Erivano  Cruz,  120, 
Centro, CEP 63.011-
085,  Juazeiro  do 
Norte/CE.

Servidor: Ailton Alves da Silva
Telefone: (88) 3221 9306
E-mail: cter.proad@ufca.edu.br

Os  contatos  deverão  ser 
realizados  através  do  telefone 
(88)  3221  9306  ou  9234,  nos 
horários  de  expediente  (08:00 a 
12:00h e 13:00h as 17:00h).

Juazeiro do Norte/CE, 16 de maio de 2022.

_________________________________
Ailton Alves da Silva

Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados
1677115

7. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Diante  do  demonstrativo  da  necessidade  apresentado,  aprovo  o  presente  documento  e 
autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada:

_________________________________
Silvério de Paiva Freitas Júnior

Pró-Reitor de Administração
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Estudo Técnico Preliminar 5/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade Federal do Cariri - UFCA, nas cidades de Juazeiro do Norte 

, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, no estado do Ceará.(Campus e Centro Multiúso)

A contratação do serviço de vigilância eletrônica tem como premissa principal garantir a segurança das
instalações da Universidade, seus bens móveis e imóveis, para não permitir a depredação, a violação, a
evasão, a apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio público, decorrente da
ação de terceiros ou de pessoas da própria Instituição em qualquer horário. Como ação complementar, visa
melhorar o controle e monitoramento do fluxo de pessoas na Instituição.
A contratação da vigilância eletrônica visa ainda desencorajar possíveis tentativas de violação de segurança,
inibindo, assim, a ação de invasores, vândalos, depredadores entre outras pessoas mal intencionadas e
assim tornar mais eficiente o monitoramento e fiscalização dos procedimentos de segurança praticados por
funcionários e prestadores de serviços no local;
A utilização de vigilância eletrônica permite visualizar, monitorar e gravar imagens de diversos ambientes
simultaneamente, facilitando o trabalho de pronta resposta, fornecendo pormenores do incidente ou violação
da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado, auxiliando no controle de acesso de pessoas e
objetos nos recintos controlados.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados Ailton Alves da Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

: Para operação da solução, necessário a observância das normas relativas àRequisitos Legais e Normativos
contratação de serviços na administração pública federal: Lei nº 8.666/93; IN 05/2017 MPDG, Decreto 7746/2012,
Lei 9.632/98 (extinção de cargos na administração pública federal), Decreto 9.507/2018 (execução indireta), Portaria
443/2018 – Ministério do Planejamento), Caderno de Logística do Ministério do Planejamento.

 Considerando que as informações não colocam em risco a segurança do Estado,Requisitos de Segurança:
não será necessário classificação das informações conforme Lei 12.527/2011.

: Como o acompanhamento será realizado pela empresa de vigilância orgânica, háRequisitos de qualificação
necessidade de qualificação e habilitação necessária para exercício da atividade de vigilância. Exige-se qualificação
mínima e preenchimento de requisitos para o desempenho da função, observada as previsões da CCT e CBO.  

: Há necessidade de disponibilização do serviço pelos períodos diurno e noturno na UFCA, 12Requisito temporal
meses por ano, inclusive em períodos de recessos escolares, com a possibilidade de prorrogação do contrato,
consoante art. 57, inciso II da lei nº 8666/93 e parágrafo único, art. 15, Instrução Normativa nº 05/2017 do MPOG.
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: Para um melhor aproveitamento e eficiência dos serviços deRequisito da economicidade (sustentabilidade)
vigilância e monitoramento, a contratação possibilitará complementar a modernizar o serviço de vigilância prestado
no âmbito das unidades da UFCA, propiciando aumento da qualidade das atividades.

A melhor distribuição de serviços de vigilância em razão das necessidades da Universidade, e a busca de
aproveitamento da produtividade da mão de obra proporcionalmente contratada, considerando as áreas a serem
vigiadas, constituem fatores econômicos a serem considerados para escolha da solução mais viável, revelando um
melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais empregados, conjugado com uma possível redução dos
custos.

Requisitos técnicos

Seq. Descrição Quantitativo 
Estimado

 

 

1

Câmera IP Fixa, Tipo "Bullet":

- Dia/Noite;

- Imagens coloridas;

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- 2 Megapixels (MPx);

- Resolução 1920 x 1080;

- Alcance de 30 (trinta) metros;

- 30 (trinta) Imagens por Segundo - IPS;

- Caixa de Proteção, em material e especificações compatíveis com a câmera disponibilizada.

 

 

102

 

 

 

2

Switch:

- Funcionalidade PoE (Power Over Ethernet);

- Portas RJ45, 10/100/1000 Mbit;

- Quantidade de portas compatível com a necessidade de câmeras.

Suficiente para 

atender ao 

quantitativo de 

câmeras

 

 

 

3

Estação de Monitoramento Completa:

- Resolução de Imagens (Visualização): 1920 x 1080;

- CPU, Processador 3,8 GHz, 16 GB de Memória RAM;

- Teclado;

- Mouse;

- Monitor/TV 32", Colorido, Full HD;

- No-Break.

 

 

 

6
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4

Sistema de Armazenamento de Imagens:

- Gravador Digital de Vídeo;

- DVR;

- HD Interno sufi ciente p/ 15 (quinze) dias de gravação;

- No-Break.

 

Suficiente para 

atender ao 

quantitativo de 

câmeras

 

5

Link de Internet Dedicado:

- IP Fixo;

- Velocidade de Conexão: 100 Mbps

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Software de Monitoramento

- Acesso Remoto, via WEB e/ou aplicativo;

- Compatível com os equipamentos de CFTV disponibilizados;

- Janelas redimensionáveis para melhor ajuste à tela do Monitor/TV;

- Customização de mosaicos e layouts de visualização;

- Legendas nas câmeras;

- Zoom em tempo real;

- Controle e troca das câmeras pelo teclado ou teclado virtual;

- Reprodução rápida de até 01 (um) minuto;

- Pause instantâneo;

- Snapshot com exportação em JPG ou encaminhada por e-mail;

- Sequenciamento de câmeras com tempo ajustável;

- Gerenciamento de gravações com reciclagem automática das imagens gravadas localmente ou

nos servidores da rede;

- Zoom digital na busca para todas as câmeras;

- Reprodução de imagens gravadas localmente ou remotamente;

- Pesquisa por data e hora;

- Reprodução simultânea de até 16 câmeras por monitor;

- Reprodução com ajuste de velocidade e controle de play, pause e stop;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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- Facilidade de navegação, com barra de horas e minutos na busca das gravações;

- Atualizações gratuitas via Internet, sem a necessidade de reinstalação;

- Tela com informação em português;

- Suporte a realização de pesquisa, visualização e configuração simultaneamente;

- Marca d’água digital para certi fi cação das fotos e vídeos gerados pelo software;

- Restrição de funções e câmeras para usuários específicos;

- Filtro de IP para restrição de acesso externo ao sistema;

- Bloqueio do sistema para o operador;

- Registros do sistema (logs) de eventos dos usuários, acesso remoto, conexões com os

dispositivos, configurações do sistema, operações de gravação, reciclagem de imagens e eventos

de automação (entradas e saídas).

5. Levantamento de Mercado

Aquisição de câmeras e demais itens componentes de Sistema de Circuito Fechado deSolução 01 – 
Televisão (CFTV), com contratação em separado, de serviços de manutenção e assistência técnica dos
mesmos.

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentosSolução 02 - 
componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, incluindo
execução de serviços de infraestrutura eventualmente necessário.

Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentosSolução 03 - 
componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo  instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, sem incluir a
execução de serviços de infraestrutura eventualmente necessário.

A solução definida foi a de nº 03, pelos motivos expostos a seguir:

No que diz respeito a solução nº 01, a aquisição de equipamentos, com a contratação, em separado, de serviços de
manutenção e assistência técnica para os mesmos, demandaria a instrução de, no mínimo, 02 (dois) processos
distintos, o que representaria, possivelmente, maiores custos administrativos e relacionados a logística para a
instituição;

A aquisição de equipamentos também dependeria da disponibilização/existência de recursos de investimento, os
quais tem sofrido redução ao logo dos últimos anos. Os equipamentos porventura adquiridos poderiam, com o
tempo, ter sua tecnologia defasada, o que demandaria sua substituição por outros novos. Relativo a solução nº 02,
acrescente-se ainda que boa parte das empresas pesquisadas no mercado não executam serviços de infraestrutura
(por não serem da área de engenharia), o que pode inviabilizar a concorrência.

Sendo assim, entende-se que a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, sem incluir serviços de
infraestrutura eventualmente necessário (solução 03), seja a solução mais adequada e que melhor atenderia às
necessidades da UFCA.
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6. Descrição da solução como um todo

Propugna-se pela adesão à solução 3 entendendo que a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato,
e de software de monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, sem
incluir serviços de infraestrutura eventualmente necessário, seja a solução mais adequada e que melhor atenderia
às necessidades da UFCA.

A quantidade de postos a serem contratados deve ser suficiente para proteção do patrimônio dos Campi Juazeiro do
Norte, Centro Multiuso, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, nas condições e horários específicos a serem
estabelecidos em ulterior Contrato administrativo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos quantitativos para contratação são de 1124 (102 x 12) postos anuais para atendimento dos Campi
Juazeiro do Norte, Centro Multiuso, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó.

 

Item CATSER Descrição/Especificação Unid. 
de 

medida
Qtd

Quantidade 
Mínima por 

Pedido
Valor unitário

Valor Total 
anual

01 23868   Contratação de serviços de
vigilância eletrônica, mediante
disponibilização de equipamentos
componentes de Circuito Fechado
de Televisão (CFTV), em regime de
comodato, e de  desoftware
monitoramento, incluindo instalação,
configuração, manutenção,
assistência e treinamento, a serem
executados 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana,
na Universidade Federal do Cariri -
UFCA, nas cidades de Juazeiro do
Norte ,(Campus e Centro Multiuso)
Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó,
no estado do Ceará.

 posto 1224 612 R$ 358,74 R$ 439.097,76

 

Seq. Localidade Endereço Quant. Estimada de 
pontos de monitoramento

1 Campus
Juazeiro

Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639. Bairro Cidade
Universitária

42

2 C e n t r o
Multiuso

Rua Interventor Erivano Cruz, 120, Centro, CEP 63.011-085,
Juazeiro do Norte/CE

02

3 Campus Crato R. Ícaro de Sousa Moreira, 126. Bairro Muriti 21
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4 Campus
Barbalha

R. Divino Salvador, 284. Bairro Alto do Rosário 21

5 Campus Brejo
Santo

R. Olegário Emídio de Araújo, s/n. Bairro Aldeota 14

6 Campus Icó Rua Raimunda Pereira de Melo, 1010. Bairro Novo Centro. 02

Total estimado de pontos de monitoramento 102

O dimensionamento dos  quantitativos  foram levantados pela Diretoria de Infraestrutura – DINFRA,
considerando as plantas estruturais dos Campi da UFCA, os espaços de abertos de maior fluxo ou que
representem maior risco, tais como hall de entrada, pátios, corredores, estacionamentos, etc.
Não há riscos de desperdício financeiro em relação a superestimativa de serviços, haja vista que a efetiva
fiscalização posterior e o pagamento serão de acordo e na proporção do serviço fornecido. Pra evitar
subestimar quantitativos, o estudo considerou espaços físicos e o alcance das câmeras para realização do
levantamento.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 439.097,76

Em consonância com a previsão da IRP 03/2022 da UASG 158565, que traduz o valor de referência, o valor total
estimado anual de R$ 439.097,76 (quatrocentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e setenta e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não é economicamente viável o parcelamento da solução haja vista tratar-se de objeto único e indivisível, qual seja
a contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade Federal do Cariri - UFCA, nas cidades de Juazeiro do Norte 

, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, no estado do Ceará..(Campus e Centro Multiúso)

Guardada a devida proporcionalidade, a divisão do objeto possibilitaria a ocorrência de inevitável perda de escala, a
julgar pela contratação de número reduzido de postos para cada vencedor. Seria mais atrativo um maior número de
postos para um só prestador, pois há mais chances de o preço ser reduzido na licitação e não é tecnicamente viável
para a fiscalização a execução de vários contratos, com várias empresas, principalmente porque as demandas pelos
variados serviços podem ocorrer simultaneamente ou em curto espaço de tempo e lidar com uma única empresa é
mais eficiente em termos de tempo.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de software de monitoramento, incluindo
instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade Federal do Cariri - UFCA, nas cidades de Juazeiro do Norte 

, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, no estado do Ceará, poderá necessitar de(Campus e Centro Multiúso)
adequação ou disponibilização de infraestrutura para instalação e configuração dos equipamentos e projetos
executivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) dos Campi da UFCA..
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação de serviços de vigilância eletrônica configura uma demanda nova em razão de necessidade
surgida recentemente e será encaminhada ao setor competente para inclusão no Plano Geral de Compras
(PGC) para composição do Plano Anual de Contratação (PAC).
A contratação ora pretendida guarda inteira conformidade com o documento final do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal do Cariri – UFCA, aprovado em 06 de julho de
2017 e, por tratar-se de contratações públicas, relação mais direta com os projetos de gestão estratégica,
governança com gestão participativa e gerenciamento de recursos, consoante descrição abaixo:

OE-14  ATRAIR, VALORIZAR E ESTIMULAR A PERMANÊNCIA DE- ID - - Objetivo estratégico - 
PESSOAS –  Contribuir com a realização de atividades que visem o fortalecimento da imagemDescrição -
da instituição, atraindo pessoas com competências que atendam as estratégias da universidade e a
valorização do servidor através de ações voltadas para a qualidade de vida e incentivo ao seu
desenvolvimento, a fim de construir um ambiente organizacional favorável ao crescimento e à realização das
pessoas.

Constituem normativos que disciplinam a contratação aqui proposta: Lei 8.666/93, Instrução Normativa nº 05
/2017 e posteriores alterações, Decreto 9.507/2018, a Portaria 443/2018.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A) Oferecer segurança e proteção ao patrimônio móvel e imóvel da Universidade Federal do Cariri – UFCA;

B)Apoiar atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas em setores diversos;

D) Desenvolver atividades de apoio, acessórias na consecução dos objetivos da Universidade de ensino, pesquisa e
extensão;

E) Atendimento à comunidade acadêmica e servidores da UFCA.

F) Melhor aproveitamento dos recursos humanos e financeiros.

G) A execução dos serviços no modelo proposto implica em otimização dos trabalhos e redução de custos com
vigilância patrimonial do tipo "orgânica";

H) Não haverá a necessidade de contratações acessórias, como de serviços de manutenção, configuração e
instalação, nem de aquisições, em separado, de equipamentos;

I) o acompanhamento e a fiscalização dos serviços se tornam mais simples, não havendo incidência de custos
extras, considerando que deverá ser pago um valor fixo por posto disponibilizado;

J) A contratação não implicará em investimentos, tais como aquisições e guarda de materiais, contratação,
treinamento e administração de mão de obra;

L) Pretende-se alcançar, com a presente contratação, o melhor atendimento às necessidades da Administração,
de forma contínua, eficiente e segura, no que tange às atividades auxiliares, que são imprescindíveis para o
funcionamento das organizações, como e o caso dos serviços de vigilância eletrônica.

13. Providências a serem Adotadas

- Formalização de processo devidamente instruído, contendo toda documentação pertinente a celebração do
contrato.

Designação prévia de responsáveis técnicos pelo gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades.-  
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Por tratar-se de contratação de serviços com aplicação de tecnologia, a contratação ora pretendida é de pequeno ou
nenhum impacto ambiental, não necessitando de medidas de prévio tratamento.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que, para atendimento da necessidade de
vigilância eletrônica, a realização de contratação de postos conforme este termo
mostra-se viável tecnicamente. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação
da solução pretendida.

16. Responsáveis

 

AILTON ALVES DA SILVA
Coordenador de Fiscalização de Serviços Terceirizados

 

 

 

ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA
Engenheiro Elétrico

 

 

 

CICERO WAGNER FARIAS SOUZA
Coordenador de Apoio às Compras

 

 

Diante do demonstrativo da necessidade apresentada, aprovo o presente documento e autorizo o início dos procedimentos para 
futura contratação.

 

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR
Pró-Reitor de Administração
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unilab.edu.br/
  

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇO

Processo nº 23282.003983/2022-36

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .........
 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com
sede na Av. da Abolição, n. 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, na
cidade de Redenção/CE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n. 12.397.930/0001-00, neste ato representada
pelo seu reitor, o senhor ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto de 05 de
maio de 2021, publicada no DOU em 06 de maio de 2021, inscrito no CPF n. 621.636.635-15, portador da
Carteira de Iden�dade n. 321730797, expedida por SSP/CE, portador da matrícula funcional
n. 2279043, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS n. 04/2022, publicada no ...... de ...../...../20....., processo administra�vo
n. 23282.003983/2022-36, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quan�dade(s) cotada(s), atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com
as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de
serviço de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de equipamentos componentes de
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de monitoramento,
incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade de Redenção e Acarape, no estado do Ceará,
especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão SRP n. 04/2022,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Item 1
Descrição/Especificação:  Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.
CATSER Unidade Valor Órgão Gerenciador: 158565 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
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de
Medida

Unitário
(R$)

Afro-Brasileira (UNILAB)
Requisição Mínima por Pedido Quan�dade Total

23868 Posto  300 3.240
Valor Total Est. por Órgão

(R$)  

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Par�cipante: 153045
- Universidade Federal do

Ceará (UFC)

Órgão Par�cipante: 158957
- Ins�tuto Federal do Ceará

- Campus Umirim
(IFCE/Umirim)

Órgão
Par�cipante: 158315 -

Ins�tuto Federal do Ceará
- Campus Quixadá

(IFCE/Quixadá)
Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

23868 Posto  1.080 2.400 216 432 300 600
Valor Total Est. por Órgão

(R$)    

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Par�cipante: 158958
- Ins�tuto Federal do Ceará

- Campus Araca�
(IFCE/Araca�)

Órgão Par�cipante: 158955
- Ins�tuto Federal do Ceará

- Campus Jaguaribe
(IFCE/Jaguaribe)

Órgão Par�cipante:
158719 - Universidade

Federal do Cariri

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

23868 Posto  144 300 144 300 612 1.224
Valor Total Es�mado por

Órgão    

Valor Global Es�mado (R$)  

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB).

3.2. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

Item nº Órgãos Par�cipantes
1 153045 - Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 158957 - Ins�tuto Federal do Ceará - Campus Umirim (IFCE/Umirim)
1 158315 - Ins�tuto Federal do Ceará - Campus Quixadá (IFCE/Quixadá)
1 158958 - Ins�tuto Federal do Ceará - Campus Araca� (IFCE/Araca�)
1 158955 - Ins�tuto Federal do Ceará - Campus Jaguaribe (IFCE/Jaguaribe)
1 158719 - Universidade Federal do Cariri

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
 

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data da úl�ma
assinatura deste instrumento contratual, não podendo ser prorrogada.
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por
mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e jus�ficados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor. 
 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
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assumido injus�ficadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade
(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do
Decreto nº 7.892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quan�ta�vos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem,
vai assinada digitalmente pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos par�cipantes.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON LEMOS GALVÃO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 10/06/2022, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0479657 e
o código CRC 7C1DFBB9.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

Referência: Processo nº 23282.003983/2022-36 SEI nº 0479657

Criado por anderson.galvao, versão 2 por anderson.galvao em 10/06/2022 14:23:48.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unilab.edu.br/
  

MINUTA - CONTRATO

Processo nº 23282.003983/2022-36

  

TERMO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

(Exs.: manutenção de elevadores, veículos, de condicionadores de ar e predial, fornecimento de
passagens aéreas, locação de impressoras e máquinas reprográficas, telefonia, lavanderia)

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO (A) UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA E
A EMPRESA ..........................................................

A União, por intermédio do(a) Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira -
UNILAB, com sede no(a) Av. da Abolição, n. 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da
Liberdade, na cidade de Redenção /Estado Ceará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.397.930/0001-00, neste
ato representado(a) pelo(a) Reitor, o senhor ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE,
nomeado(a) pelo Decreto de 05 de maio de 2021, publicada no DOU de 06 de maio de 2021, portador da
matrícula funcional nº 2279043, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .....................,
portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 23282.003983/2022-36 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços n. 04/2022, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de vigilância eletrônica,
mediante disponibilização de equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em
regime de comodato, e de so�ware de monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção,
assistência e treinamento, a serem executados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por
semana, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nas cidade de
Redenção e Acarape, no estado do Ceará, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:
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Item 1
Descrição/Especificação:  Contratação de serviços de vigilância eletrônica, mediante disponibilização de
equipamentos componentes de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), em regime de comodato, e de so�ware de
monitoramento, incluindo instalação, configuração, manutenção, assistência e treinamento, a serem executados 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Gerenciador: 158565 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB)

Requisição Mínima por Pedido Quan�dade Total
23868 Posto  300 3.240
Valor Total Est. por Órgão

(R$)  

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Par�cipante: 153045
- Universidade Federal do

Ceará (UFC)

Órgão Par�cipante: 158957
- Ins�tuto Federal do Ceará

- Campus Umirim
(IFCE/Umirim)

Órgão
Par�cipante: 158315 -

Ins�tuto Federal do Ceará
- Campus Quixadá

(IFCE/Quixadá)
Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

23868 Posto  1.080 2.400 216 432 300 600
Valor Total Est. por Órgão

(R$)    

CATSER
Unidade

de
Medida

Valor
Unitário

(R$)

Órgão Par�cipante: 158958
- Ins�tuto Federal do Ceará

- Campus Araca�
(IFCE/Araca�)

Órgão Par�cipante: 158955
- Ins�tuto Federal do Ceará

- Campus Jaguaribe
(IFCE/Jaguaribe)

Órgão
Par�cipante: 158719

- Universidade Federal do
Cariri

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

Requisição
Mínima por

Pedido

Quan�dade
Total

23868 Posto  144 300 144 300 612 1.224
Valor Total Es�mado por

Órgão    

Valor Global Es�mado (R$)  
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, 12 (doze)
meses, com início na data da úl�ma assinatura deste instrumento contratual, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.3. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;

2.1.5. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.6. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.7. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza con�nuada;
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quan�ta�vos de serviços efe�vamente prestados.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação
abaixo:

Gestão/Unidade: 

Fonte:

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI:

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.
 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo
de Referência, anexo do Edital.
 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permi�do à CONTRATADA caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Norma�va SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi�vo,
dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da
cer�ficação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder
Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des�nado à
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da u�lização de ins�tutos
tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de
2017, caso aplicáveis.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
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14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Fortaleza - Jus�ça Federal.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos contraentes e por duas testemunhas. 
 

_________________________

Representante legal da CONTRATANTE

_________________________

Representante legal da CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:

1 - 

2 - 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON LEMOS GALVÃO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 10/06/2022, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0479670 e
o código CRC 45728E6D.

Referência: Processo nº 23282.003983/2022-36 SEI nº 0479670

Criado por anderson.galvao, versão 2 por anderson.galvao em 10/06/2022 14:25:32.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO ADMINISTRATIVO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

Telefone: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 
ANEXO IV DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA
 

À Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB
Avenida da Abolição nº 03 – Centro, Redenção/CE
CEP:62.790-000
A/C: Coordenação de Licitações, Contrato e Patrimônio
Pregão Eletrônico SRP nº 04/2022.
 
DADOS DO PROPONENTE
Razão Social:  
CNPJ/CPF:
Endereço Completo: 
Fone/Fax: 
E-mail:
Nº Conta Corrente:__________    Agência:________     Banco:_______
 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, neste ato
representada por __________________________, abaixo assinada, propõe à Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB a entrega dos produtos abaixo indicados, conforme
Anexo I – Termo de Referência do Edital referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 04/2022, nas seguintes
condições:

a) Proposta de preços:
 

Item Descrição / Especificação Unid. De Medida Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
      

Valor total (por extenso): _____________________________________________________
 

b) Prazo de validade da proposta: "Inserir prazo de validade não inferior a 90 dias"

c) Declaramos que os preços cotados estão de acordo com os do mercado local, conforme estabelece o
art. 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93.
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d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no
prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o(a) senhor(a) __________________________,
carteira de iden�dade nº. ________________, CPF nº. ______________, ___________ (profissão),
_______________ (função na empresa), residente na (rua ou avenida) __________________________,
nº. __________, em ____________ (cidade), como responsável legal desta empresa.

e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital
e seus Anexos.

 
Observação: Os textos em vermelho são editáveis, pois tais informações deverão ser adaptadas de acordo com a
proposta e em conformidade com as regras estabelecidas pelo Edital e seus anexos.
 
Município/UF, ...... de ........................ de 2022.
 

_________________________________________________
Responsável pela proposta (assinatura (conforme iden�dade), RG, CPF)

 
_________________________________________________

Responsável pela empresa (assinatura (conforme iden�dade), RG, CPF)
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REJANE DAMASCENO DIAS, CHEFE SEÇÃO DE
ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO ADMINISTRATIVO, em 10/06/2022, às 15:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0479827 e
o código CRC 59D72AC3.

Criado por marcia.dias, versão 2 por marcia.dias em 10/06/2022 15:48:14.


