
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2018
PROCESSO Nº. 23122.013850/2018-24

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que Universidade Federal de São João
del-Rei, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado a Praça Frei Orlando, 170, Centro,
CEP 36.307-352, em São João del-Rei/MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de
1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Instruções Normativas SEGES/MPDG nº
05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de
2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 29/10/2018

Horário: 14 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, suporte técnico incluindo
manutenção preventiva e corretiva, de sistema de monitoramento eletrônico, mediante serviços
de gravação e fornecimento de imagens por meio de circuito fechado de televisão (CFTV) e
sistema de alarme em ambientes específicos, ambos em operação 24 horas por dia, 07 dias
por semana de forma ininterrupta, com fornecimento e instalação de todos os materiais,
cabeamento estruturado e equipamentos necessários à plena execução dos serviços
supramencionados, sob regime de COMODATO, para atender à demanda do Campus Sete
Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Sete Lagoas/MG,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - A licitação será em item único, conforme tabela constante do Termo de Referência.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15276/154069
Fonte: 8100.000000
Programa de Trabalho: 108635
Elemento de Despesa: 339039

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


3 - DO CREDENCIAMENTO

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

3.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

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 uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da
IN SLTI/MP nº 2, de 2010.

4.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

4.2.2 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

4.2.4 - que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de
dissolução ou liquidação;

4.2.5 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6 - Sociedades Cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.

4.3 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

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



4.3.1.1 - 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 ou empresa de pequeno porte;

4.3.2 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.6 - que não possui, em sua cadeia produtiva, 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 Constituição Federal;

4.3.7 - 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.

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

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

5.3 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4 - 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 emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

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

5.6.1 - Valor total/anual do item;

5.6.2 - Descrição detalhada do objeto.

5.7 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



5.8 - 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.

5.8.1 - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para
o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.8.2 - Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 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 quantitativo 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/MPDG n.5/2017.

5.9 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no
campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição
prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.10- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

6 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

6.2 - 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 técnicas exigidas no
Termo de Referência.

6.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

6.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

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

6.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.

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



6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.7.1 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos.

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

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

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

6.11 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

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

6.13 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.14 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

6.15 - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, 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.

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

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

6.18 - 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 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.

6.18.1 - Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e
ausência de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.



7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.1.1 - O critério de aceitabilidade será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Os
preços não poderão ultrapassar o valor máximo por item, definidos no Termo de Referência.

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

7.2.1 - contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2 - não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de
Referência;

7.2.3 - apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

7.2.4. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao
preço e produtividade adotada.

7.3 - 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
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 - 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 pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.

7.5 - 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.

7.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

7.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.



7.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.10.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

7.11 - 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
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

8 - DA HABILITAÇÃO

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

8.1.1 - SICAF;

8.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

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

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

8.2 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e trabalhista:

8.3 - Habilitação jurídica:

8.3.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


8.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

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

8.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.3.6 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

8.3.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

8.3.8 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

8.4 - Regularidade fiscal e trabalhista:

8.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.4.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos 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.

8.4.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

8.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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;

8.4.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

8.4.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.4.7 - 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;

8.4.8 - caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.



8.5 - Qualificação Econômico-Financeira:

8.5.1 - certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou , na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação;

8.5.2 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.3 - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.6 - As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.6.1 - Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia - CREA, da
empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), conforme as áreas de atuação
previstas no Termo de Referência, da região a que estiverem vinculados, em plena validade.

8.6.1.1 - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de Minas Gerais, deverão ser
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do
contrato.

8.6.2 - Quanto à capacitação Técnico-Operacional: apresentação de um ou mais
atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativos à instalação de sistemas de vigilância
eletrônica, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação
(Sistema de CFTV e sistema de alarmes).

8.6.2.1 - A Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, não deve ser inferior a um ano, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.6.2.2 - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

8.6.2.3 - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão
do contrato ou se decorrida, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05 de 2017, do SEGES/MPDG.



8.1.2.4 - Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação 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/MPDG nº 05/2017.

8.6.2.5 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade 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/MPDG nº 05/2017.

8.6.3 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional, mediante apresentação
de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos
da legislação aplicável, em nome do(s) responsáveis(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participarão da execução dos serviços, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas
de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

8.6.3.1 - Para Engenheiro Eletrônico ou Engenheiro Eletricista,
Modalidade Eletrônica ou Engenheiro de Telecomunicações: serviços de instalação de sistema
de vigilância eletrônica com CFTV e alarmes.

8.6.4 - Indicação da Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizará pela
execução dos serviços, definindo as atribuições de cada profissional e contendo nome
completo, título profissional, registro no CREA, área de atuação e natureza da relação
profissional com a empresa licitante (sócio, responsável técnico, preposto, empregado,
subcontrado, etc.)

a) A Equipe Técnica deverá ser representada por um Preposto que será o
elemento de ligação entre a licitante vencedora e a UFSJ durante os serviços de elaboração do
anteprojeto e documentação técnica complementar, preparação da infraestrutura, implantação
do sistema e testes de aceitação e funcionamento. Para estes casos o responsável Técnico
deverá ter, necessariamente, habilitação em engenharia elétrica, eletrônica ou de
telecomunicações.

b) O preposto (responsável técnico) deverá, obrigatoriamente, integrar o
quadro permanente da licitante, devendo tal condição ser comprovada conforme previsto no
subitem 8.6.5 a seguir.

c) Um profissional indicado para integrar a Equipe de uma Licitante não
poderá integrar a Equipe Técnica de outra Licitante, sob pena de exclusão de ambas do
certame.

8.6.5 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7 - As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar ainda:



8.7.1 - Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma
do Anexo deste Edital.

8.8 - O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.9 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 02 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro será aceito o envio da documentação por meio do e-mail
secol@ufsj.edu.br. Posteriormente, os documentos poderão ser solicitados em original ou por
cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. Os
originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a
Equipe de Pregão da UFSJ, localizado na Praça Frei Orlando, 170 - Centro, “Campus Santo
Antônio” – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei/MG.

8.9.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

8.10 - A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira
e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos
casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts.
4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.

8.10.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.10.2 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas
ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.11 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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.

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

8.12 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal, 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 justificativa.



8.13 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão
pública.

8.14 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

8.15 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

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

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

9 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1 - 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 repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

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

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

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

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

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, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 - apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatório.



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.

10.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.

11.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação 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 motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados 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.

11.2.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.

11.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - 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.

12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.



13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando, 170 – Centro, CEP
36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor de Compra e Licitações.

13.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

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

13.5 - 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 indicado no Edital.

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

13.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

14 - DO TERMO DE CONTRATO

14.1 - Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de
60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

14.2 - Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.

14.2.1 - 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, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.4 - O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15 - DA REPACTUAÇÃO

15.1 - As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Contrato, anexo a este Edital.

mailto:secol@ufsj.edu.br


16 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 - Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

18 - DO PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.2 - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do
serviço, nos seguintes termos:

18.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação contratual;

18.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir 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.

18.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado
acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito,
as respectivas correções;

18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

18.4 - 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.

18.5 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das
comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.



18.7 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

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

18.9 - 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 pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

18.10 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

18.11 - Havendo a efetiva 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.

18.12 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.

18.13 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

18.13.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18,
da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.14 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365



19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

19.1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 - apresentar documentação falsa;

19.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5 - não mantiver a proposta;

19.1.6 - cometer fraude fiscal;

19.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

19.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, 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.

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

19.3.1 - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

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

19.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.

19.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.

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

19.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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



20.2 - 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.

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

20.4 - 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.

20.5 - 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.

20.6 - 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.

20.7 - 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.

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

20.9 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser obtidos
no endereço Praça Frei Orlando, 170 – Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor
de Compra e Licitações, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e de 13:30 às 17:30
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.

20.10 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos;

ANEXO II - Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

São João del-Rei, 08 de outubro de 2018.

Fabiano Costa Torres
Pregoeiro

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.ufsj.edu.br


ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, suporte
técnico incluindo manutenção preventiva e corretiva, de sistema de monitoramento eletrônico,
mediante serviços de gravação e fornecimento de imagens por meio de circuito fechado de
televisão (CFTV) e sistema de alarme em ambientes específicos, ambos em operação 24 horas
por dia, 07 dias por semana de forma ininterrupta, com fornecimento e instalação de todos os
materiais, cabeamento estruturado e equipamentos necessários à plena execução dos serviços
supramencionados, sob regime de COMODATO, durante toda vigência contratual, para
atender a Universidade Federal de São João del Rei - Campus Sete Lagoas, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

item Qnt. Unid. Descrição do Serviço
Valor

máximo
mensal (R$)

Valor
máximo
12 meses

(R$)

1 12 meses

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação, suporte
técnico incluindo manutenção preventiva e
corretiva, de sistema de monitoramento
eletrônico, mediante serviços de gravação e
fornecimento de imagens por meio de circuito
fechado de televisão (CFTV) e sistema de
alarme de sensoriamento de presença em
ambientes específicos, com fornecimento e
instalação de todos os materiais, cabeamento
estruturado e equipamentos necessários à
plena execução dos serviços
supramencionados, sob regime de
COMODATO, durante toda vigência
contratual, para atender a Universidade
Federal de São João del Rei - Campus Sete
Lagoas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.

R$ 6.841,00
R$

82.092,00

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 - O constante estado de alerta no que tange segurança, seja pessoal ou patrimonial,
também se estende na seara da Administração Pública, potencializando a responsabilidade do
Gestor Público quanto a oferecer o mínimo de segurança aos alunos, docentes, servidores
técnicos administrativos, prestadores de serviços, visitantes e demais usuários.

2.2 - Os serviços de vigilância eletrônica tem por finalidade complementar a vigilância orgânica
convencional, cujo quantitativo é insuficiente, tornando mais eficiente o monitoramento e
fiscalização dos procedimentos de segurança, buscando garantir a incolumidade física das
pessoas e a integridade do patrimônio local.



2.3 - O monitoramento eletrônico através dos sistemas de Circuito Fechado de Televisão, visa
o acompanhamento permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inibindo depredações,
violações, furtos, roubos, além de outros sinistros que redundem em dano ao patrimônio, bem
como prover imagens sobre ações tomadas em áreas comuns através da recuperação das
mesmas.

2.4 - O monitoramento eletrônico através de sistema de alarme de sensoriamento de presença
objetiva detectar intrusões em ambientes específicos, com vistas a impedir furtos ou atos de
vandalismo contra o patrimônio público, mediante o acionamento de alarmes disparados por
sensores quando da presença de pessoas estranhas no prédio, principalmente no período
noturno.

2.5 - O monitoramento eletrônico auxilia no controle de acesso de pessoas e veículos,
permitindo visualizar, monitorar e gravar imagens de diversos ambientes simultaneamente.
Ademais, permite tornar mais eficiente o monitoramento e a fiscalização dos procedimentos de
segurança praticados pelos prestadores dos serviços de vigilância orgânica.

2.6 - Tal contratação se faz necessária também dado à necessidade de adequação das
despesas de custeio, decorrente das restrições orçamentárias impostas pelo orçamento geral
da União, possibilitando melhor adequação do efetivo de vigilância orgânica.

2.7 - O sistema de comodato permite que sejam usados equipamentos de mais recente
tecnologia e requer, por suas próprias condições, que a mesma empresa que fizer a instalação
proceda à manutenção e ao monitoramento, alinhando um padrão que favorece uma melhor
prestação dos serviços e preços mais acessíveis.

2.8 - Os serviços de sistemas de monitoramento eletrônico por meio de CFTV e de sistema de
sensoriamento por meio de alarmes foram agrupados em razão das vantagens que trazem sua
reunião. Tais serviços realizados conjuntamente resultam em menores custos na contratação,
gestão mais fácil dos serviços, ao se lidar com uma só empresa, e unidade do padrão do
serviço executado, com a devida manutenção das garantias ofertadas e a responsabilização
em caso de vícios ou defeitos. A licitação dos serviços de forma apartada ensejaria o aumento
dos custos envolvidos na contratação, bem como maior dificuldade na administração do
contrato.

3 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

3.2 - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1 - Regime de COMODATO



4.1.1 - O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a
prestação dos serviços constantes no Objeto do presente Termo de Referência será realizado
em regime de COMODATO, que é o empréstimo à CONTRATANTE dos equipamentos e
materiais necessários para a adequada prestação dos serviços pretendidos e se conclui com a
entrega do objeto devidamente instalado nas localidades previstas neste documento.

4.1.2 - O prazo do COMODATO será igual á vigência do contrato a ser celebrado,
decorrente do processo licitatório.

4.1.3 - Findada a vigência contratual, os equipamentos cedidos em comodato deverão
ser totalmente desinstalados e retirados de todas as dependências da CONTRATANTE, às
expensas da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

4.1.4 - A CONTRATANTE fica obrigada a conservar todos os equipamentos e materiais
emprestados na forma de comodato, não podendo utilizá-los senão de acordo com o contrato
ou a natureza dele, sob pena de responder por perdas e danos perante à CONTRATADA.

4.2 - Manutenção corretiva

4.2.1 - A manutenção corretiva contempla os serviços de reparo com a finalidade de
eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos identificados por meio de diagnóstico,
bem como da correção de anormalidades, da realização de testes e regulagens que sejam
necessárias para garantir o retorno do equipamento às condições normais de funcionamento, e
também na substituição do equipamento sem que haja prejuízo ao funcionamento do sistema.

4.2.2 - Caberá à CONTRATADA manter o sistema em perfeitas condições de uso
durante todo o período de duração do contrato, comprometendo-se a reparar ou substituir, se
for o caso, os acessórios ou componentes que apresentarem falhas e que caracterizarem ou
não perda das funções básicas do sistema.

4.2.3 - Os componentes danificados deverão ser substituídos, de modo a deixar o
equipamento em perfeitas condições de uso e com todas as funcionalidades operacionais, nas
dependências da CONTRATADA, nos prazos de solução estabelecidos neste documento, sem
a cobrança de quaisquer custos adicionais (frete, seguro, etc.)

4.2.4 - Durante o período de locação o fabricante atualizará ou disponibilizará para
download, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, os softwares necessários ao
funcionamento dos produtos fornecidos, fornecendo as novas versões ou releases lançados.
Os softwares tratados neste item incluem software de gerenciamento, firmwares e drivers
quando houver.

4.2.5 - Os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade
com a legislação vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, nas quantidades
necessárias aos equipamentos fornecidos.

4.2.6 - Qualquer manutenção e/ou intervenção por solicitação do fabricante da solução,
mesmo não implicando em inoperância da solução ou alteração de suas características, deverá
ser agendada e acordada previamente com a CONTRATANTE.

4.3 - Manutenção preventiva
4.3.1 - Contempla os serviços efetuados para manter os equipamentos funcionando em

condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações,
compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição ou reparo de
pequenos componentes que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias
com objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspeção, calibração e



simulação de testes mecânicos e eletroeletrônicos em todo o sistema interno e externo, entre
outras ações que garantam que o conjunto dos equipamentos esteja em permanente condição
de operação;

4.3.2 - A manutenção preventiva deve ser executada com frequência bimestral. Os
serviços deverão ser realizados sempre no primeiro dia útil do mês, a contar da aprovação da
instalação pela CONTRATANTE. Admite-se tolerância de até 05 (cinco) dias úteis para
antecipar ou postegar as datas de referência. As manutenções do sistema de CFTV deverão
ser feitas durante o horário de expediente normal da CONTRATANTE, salvo quando justificado
por escrito, em outro horário.

4.3.3 - A CONTRATADA deverá elaborar e entregar ao Gestor/Fiscal de Contrato da
CONTRATANTE, após a execução de cada manutenção preventiva e/ou corretiva, um relatório
do serviço prestado onde deverão constar: a data da manutenção, os itens verificados, testes
realizados, as anomalias encontradas, medidas corretivas adotadas (quando for o caso), peças
ou equipamentos substituídos e nome do técnico responsável pela manutenção.

4.4 - Os serviços objetos deste termo de referência deverão ser executados com base nos
quantitativos iniciais propostos de pontos de câmeras, pontos de detecção de intrusão, centrais
de alarme e monitoramento para as localidades que receberão o sistema de segurança,
constante no Anexo II, devendo seguir as etapas descritas nos próximos itens:

4.4.1 - Determinação exata da localização das câmeras de vídeo, teclados para
acionamento do sistema de alarme, sensores de presença, entre outros (em razão das reais
necessidades locais e das especificações dos equipamentos). Indicação do sistema de
interligação (cabeamento e/ou antenas) e proteções dos diversos sistemas indicados; bem
como das especificações técnicas, tais como: tipos de câmeras e de lentes das mesmas,
caixas de proteção (se houver necessidade), configuração da central de gravação, entre outros;

4.4.2 - Fornecimento, sob a forma de locação, de todos os equipamentos e materiais
necessários ao pleno e regular funcionamento dos sistemas, conforme especificações mínimas
exigidas neste TERMO DE REFERENCIA.

4.4.3 - Realizar durante o prazo de locação, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE,
reparos e/ou substituições quando necessários dos equipamentos e materiais fornecidos,
sempre que os mesmos apresentarem algum defeito de fabricação.

4.5 - Os serviços serão executados de forma que os sistemas funcionem ininterruptamente nos
períodos diurno e noturno (24 horas), 7 dias por semana.

4.6 - A CONTRATADA deverá afixar nas áreas monitoradas, de modo bem visível, selos de
segurança que contenham aviso comunicando estar o local sob vigilância e alarmes
monitorados.

4.7 - O acompanhamento da Prestação dos serviços no local será de responsabilidade do
Fiscal do Contrato a ser designado pela CONTRATANTE.

4.8 - Os chamados para manutenção corretiva serão efetuados por e-mail, telefone ou através
de ferramenta para abertura de chamado disponibilizada pela CONTRATADA,
comprometendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA a manterem registros dos
chamados onde constem data e hora, nome do servidor da CONTRATANTE que o transmitir,
nome do empregado da CONTRATADA que o receber e um descrição resumida dos reparos.

4.9 - A CONTRATADA deverá providenciar, quando necessário a substituição dos
componentes e materiais do sistema de CFTV e sistema de alarme, utilizando equipamentos



de primeira linha de fabricação, de acordo com as especificações deste Termo de Referência,
nunca inferiores.

4.10 - A CONTRATADA fornecerá, sob a forma de locação, todos os equipamentos e materiais
necessários para o perfeito funcionamento da solução pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado conforme legislação, desde que os serviços estejam sendo prestados
dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os
preços e as condições sejam vantajosas para a CONTRATANTE.

4.11 - No que diz respeito aos materiais e insumos necessários para a instalação dos
equipamentos, fica neste item estabelecido que o fornecimento dos mesmos, será de
responsabilidade da CONTRATADA. Quanto ao fornecimento de energia necessária para
ativação dos equipamentos, será de responsabilidade da CONTRATANTE.

4.12 - Para os serviços objeto deste Termo de Referência aplicam-se os conceitos e as
definições das Normas da ABNT pertinentes.

4.13 - Toda a implantação (passagem de cabos, crimpagem, conectorização) do cabeamento
deverá obedecer às normas NBR 14565, ANSI/TIA/EIA - 568B.2-1 e ANSI/TIA/EIA - 569 com
suas atualizações mais recentes.

4.14 - A montagem e instalação dos equipamentos e dispositivos do sistema deverá ser
efetuada por profissionais treinados e de alto nível técnico.

4.15 - Os serviços de locação, assistência técnica e suporte técnico deverão ser prestados pela
CONTRATADA, em todos os produtos fornecidos, durante toda a vigência do contrato, a contar
da data do recebimento definitivo da implantação da solução, sem qualquer ônus para a
CONTRATADA, quais sejam, minimamente:

a) ajustes e configurações conforme manuais e normas técnicas;
b) Adaptações, ajustes e configurações no software fornecido, para manter seu perfeito

funcionamento;
c) Assistência técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e

problemas relativos aos produtos fornecidos;
d) Fornecimento de informações e esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre

otimizações ou utilização da solução;
e) Manutenção preventiva e corretiva dos produtos fornecidos, incluindo a reparação de

eventuais falhas, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma
especificação, novos, de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas para os mesmos;

f) Atualizações corretivas e evolutivas de softwares e firmwares, incluindo pequenas
atualizações de release, reparos de pequenos defeitos;

g) Ajustes e configurações conforme manuais e normas técnicas do fabricante;
h) Demais procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado

de funcionamento.
i) Assistência técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e

problemas relativos aos produtos fornecidos;
j) Fornecimento de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre instalação,

administração, configuração, otimização ou utilização dos produtos adquiridos.

4.16 - Os serviços de manutenção e suporte deverão ser prestados pela CONTRATADA de
segunda a sexta-feira, no período de 8h às 18 h, com exclusão dos dias em que forem feriados
nacionais, por técnicos devidamente habilitados, isento de qualquer ônus adicional.



4.17 - A CONTRATADA deverá disponibilizar canal de atendimento 24x7x365 para abertura de
chamados técnicos, mediante número local (fixo/celular) como também através da internet em
portal WEB e email.

4.18 - Todos os chamados técnicos realizados pela CONTRATANTE deverão ser registrados
pela CONTRATADA em sistema para acompanhamento e controle da execução dos serviços.

4.18.1 - Na abertura dos chamados técnicos serão fornecidas informações como
prioridade, descrição do problema e nome do responsável pelo chamado técnico, para abertura
da respectiva ocorrência.

4.18.2 - Para cada chamado técnico, o fornecedor deverá informar um número de
controle (protocolo) para registro, bem como manter histórico de ações e atividades realizadas.

4.18.3 - O encerramento do chamado será dado por empregado da CONTRATANTE na
conclusão dos serviços, após a disponibilização da solução para uso em perfeitas condições de
funcionamento no local onde está instalada.

4.18.4 - Os chamados técnicos serão classificados por criticidade, de acordo com o
impacto no ambiente computacional da CONTRATANTE, conforme abaixo:

a) SEVERIDADE ALTA: sistema indisponível ou com severa degradação de
desempenho;

b) SEVERIDADE MODERADA: sistema disponível, com mau funcionamento, que
importe baixa degradação de desempenho ou comprometimento em um de seus elementos
que importe em risco para a disponibilidade do sistema;

c) SEVERIDADE BAIXA: sistema disponível, sem impacto em seu desempenho ou
disponibilidade; consultas gerais sobre instalação, administração, configuração, otimização,
troubleshooting ou utllização.

4.18.5 - O grau de severidade será informado pela CONTRATANTE no momento do
chamado conforme tabela abaixo:

Grau de Severidade Definição

Alto

SERVIÇO INTERROMPIDO - Quando o serviço fornecido está
inoperante, de forma tal que causa a paralisação total do serviço
fornecido ou com severa degradação. A falha é crítica e impede o
trabalho do dia-a-dia do Contratante.

Moderado

SERVIÇO COM DESEMPENHO DEGRADADO - Quando o
serviço fornecido está operacional, mas apresenta lentidão ou
falha em algum módulo ou função, comprometimento em um de
seus elementos que importe em risco para a disponibilidade do
sistema.

Baixo

SERVIÇO OPERACIONAL - O serviço está operacional, mas,
apresenta algum componente com falha ou degradação ou ainda o
sistema está disponível, sem impacto em seu desempenho ou
disponibilidade; consultas gerais sobre instalação, administração,
configuração, otimização, troubleshooting ou utilização.

4.18.6 - O nível de severidade será informado pela CONTRATNTE no momento da
abertura do chamado e devem ser respeitados os respectivos prazos de atendimento de
acordo com a classificação. O prazo para a conclusão do atendimento de um chamado técnico,
seja virtual, telefônico ou presencial, dependerá do seu grau de severidade, que será
estabelecido pela CONTRATADA, em função da severidade do problema, de acordo com a
tabela abaixo:



Tipo de
Serviço Grau de Severidade Início de atendimento Solução

Suporte
Técnico

Alto

Remoto: Em até 2
(duas) horas úteis após
o registro da
solicitação.
Local: Em até 4 (quatro)
horas úteis

Em até 4 (quatro) horas
úteis após o inicio do
atendimento.

Moderado

Remoto: Em até 4
(quatro) horas úteis
após o registro da
solicitação.
Local: Em até 6 (seis)
horas úteis

Em até 4 (quatro) horas
úteis após o inicio do
atendimento.

Baixo
Remoto e local em até 8
(oito) horas úteis após
o registro da
solicitação.

Em até 4 (quatro) horas
úteis após o inicio do
atendimento.

4.19 - Os serviços deverão ser exclusivamente executados por técnicos indicados pela
contratada, sem que eventual presença constante desses técnicos nas dependências da UFSJ
gere, com isso, qualquer subordinação econômica ou trabalhista para com a CONTRATADA.

4.20 - Os serviços de garantia, assistência técnica e suporte técnico deverão estar disponíveis
por no mínimo 08 (oito) horas por dia, 05 (cinco) dias por semana, nos dias úteis e horário
comercial, por técnicos devidamente habilitados para exercerem as atividades a serem
executadas, e sem qualquer ônus adicional.

4.21 - Caberá aos técnicos do fornecedor ou da empresa por ele autorizada identificar os
componentes, peças e materiais responsáveis pelo mau funcionamento dos produtos
fornecidos.

4.22 - Em caso de falhas irrecuperáveis de hardware ou impossibilidade de solução pela
assistência técnica, a CONTRATADA deverá providenciar a troca por equipamento idêntico,
com cobertura para o próximo dia útil 8 x 5 NBD (NBD – Next Business Day).

4.23 - Casos em que se tornará obrigatória a substituição pela CONTRATADA:
a) Falha de hardware e/ou software que interrompa o funcionamento do equipamento por mais
de 12 (doze) horas consecutivas;
b) Inoperância do equipamento, por tempo superior a 02 (duas) horas, em 02 (duas) ocasiões
separadas por, no máximo, um período de 60 (sessenta) dias corridos.

4.24 - Por questão de segurança, os equipamentos e softwares nunca deverão ser removidos
das dependências da CONTRATADA sem a remoção de dados ou regras sigilosas.

4.25 - No caso de troca de equipamento com defeito, não haverá qualquer ônus adicional para
a CONTRATANTE.

5 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1 - A demanda da UFSJ tem como base as seguintes características:

5.1.1 - O fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a montagem
da infraestrutura e dos sistemas, inclusive hardwares, softwares, é de responsabilidade da



CONTRATADA, sendo necessário ser levado em consideração a infraestrutura e cabeamento
já existentes nos locais.

5.1.2 - No item 6 (especificação dos equipamentos) estão listadas as características
mínimas que os equipamentos devem possuir.

5.1.3 - O material utilizado na execução da infraestrutura deverá ser de aço galvanizado
e PVC antichamas e nas modalidades eletrodutos, perfilados e/ou eletrocalhas.

5.1.4 - No item 10 (Materiais a serem disponibilizados) estão listados os equipamentos
que devem ser disponibilizados pela CONTRATANTE sob regime de COMODATO. Para obter
informações precisas e detalhadas acerca dos demais materiais e acessórios necessários para
o completo funcionamento dos sistemas de CFTV e Alarme, os interessados poderão efetuar
visita técnica.

5.1.5 - O sistema de CFTV deverá atender ao padrão de captura digital de imagens.

5.1.6 - A assistência técnica, as manutenções preventivas e corretivas fazem parte do
escopo dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA.

5.1.7 - No que diz respeito aos materiais e insumos para a instalação dos equipamentos
e da infraestrutura do local, fica neste item estabelecido que a CONTRATADA fornecerá todas
as ferramentas, equipamentos, materiais, recursos e insumos necessários para a instalação do
sistema de monitoramento eletrônico, bem como o transporte e a logística destes itens, sem
ônus à CONTRATANTE.

5.1.8 - A implantação integral do sistema deve ser de acordo com as normas técnicas
vigentes, determinações dos fabricantes dos equipamentos e regras deste termo de referência,
incluindo execução de toda infraestrutura de responsabilidade da CONTRATADA, testes de
funcionamento dos sistemas, acompanhados da fiscalização do contrato, e treinamento dos
usuários.

5.2 - Circuito Fechado de Televisão - CFTV

5.2.1 - Prestação de serviços de instalação, nas dependências da CONTRATANTE, sob
regime de comodato, do conjunto de equipamentos e materiais necessários e suficientes para
o funcionamento de um sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) para gravação e
fornecimento de imagens, manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações e níveis
de serviços estabelecidos no presente Termo de Referência, visando à efetiva cobertura das
áreas que integram o escopo da contratação, garantindo o acompanhamento permanente de
violações, intrusões e outras ocorrências.

5.2.2 - O sistema de monitoramento foi projetado priorizando locais estratégicos, de
maior tráfego de pessoas e que também são de extrema importância para o acesso aos
prédios do campus.

5.2.2.1 - Poderá a CONTRATANTE, devido sua expertise no objeto deste
documento, sugerir a instalação dos equipamentos em locais diferentes aos dos previstos no
ANEXO deste termo, justificando maior eficiência na cobertura dos locais a serem monitorados,
entretanto, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE.

5.2.3 - A Contratada deverá disponibilizar equipamentos que permitam a visualização
das imagens, pela vigilância, na portaria.

5.2.4 - Toda informação do sistema de monitoramento deverá ser gerenciada por 1 (um)
ponto de controle e gravação, denominado Central de Monitoramento e Controle que deverá



ser instalada em local a ser definido pela CONTRATANTE, de onde deverá ser possível gerar,
visualizar e editar relatórios, além de controlar alarmes, câmeras e demais equipamentos.

5.2.5 - Os equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE deverão possuir
configurações mínimas que permitam o efetivo gerenciamento das imagens, bem como manter
todas as gravações e registros das imagens captadas pelo circuito fechado de televisão (CFTV)
devidamente salvas, armazenadas e arquivadas em disco (s) rígido (s) (Hard Disk) compatível
(is) para este fim, pelo período de 30 (trinta) dias;

5.2.5.1 - Ao final do contrato, a CONTRATADA deve disponibilizar a gravação da
imagens em mídias físicas dos últimos 30 dias.

5.2.6 - O sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) deverá operar de forma
ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.

5.2.7 - O sistema CFTV, objeto deste Termo de Referência, deverá ter altíssima
qualidade de gravação dos arquivos, grande velocidade de captura de imagens por segundo,
facilidade em se assistir às gravações, tendo possibilidade de fazer-se backup’s em DVD ou
outro dispositivo de armazenamento de dados portátil USB.

5.2.8 - Em relação do Sistema de Monitoramento eletrônico por meio de CFTV, a
CONTRATADA deverá ministrar treinamento para as pessoas indicadas pela CONTRATANTE,
relativo à toda solução implementada, incluindo no mínimo:

a) visão geral do sistema instalado
b) Como operar o sistema da Central de Monitoramento
c) Como visualizar imagens gravadas
d) Como operar remotamente o sistema
e) Como alterar remotamente os parâmetros de gravação
f) Como copiar as imagens para uma mídia externa
g) Procedimentos a serem adotados em caso de alertas
h) Visualização por câmeras, uso dos recursos como: zoom, enquadramento dentre outros

5.3 - O sistema de alarmes e monitoramento 24 horas

5.3.1 - O sistema integrará recursos de monitoramento por alarmes, em locais
estratégicos, inibindo e/ou impedindo o acesso de pessoas não autorizadas nos locais e salas
específicas ou mesmo de pessoas autorizadas, entretanto, com acesso fora do horário
estabelecido como normal. Todos os sensores instalados deverão enviar os sinais capturados
à central de monitoramento e em função da programação realizada por local e horário, esta
repassará, à central de monitoramento, os alarmes.

5.3.2 - O sistema deverá permitir a criação de até 20 (vinte) zonas independentes.

5.3.3 - Deverá detectar, através de sensores de presença, movimentos nos locais a
serem protegidos, emitindo sinais no local (sirene) e remotamente na base de operações e
controle da CONTRATADA (via telefone ou meio adequado), a qual tomará as providências
cabíveis.

5.3.4 - Os equipamentos deverão ser diretamente ligados a uma central de monitoração
24 horas através de linha telefônica dedicada ou outro meio de transporte on-line de
informações (sob ônus da CONTRATADA), permitindo o registro de ocorrências em tempo real
e procedimentos imediatos sendo acionados imediatamente.

5.3.5 - Em situações de emergência, as autoridades competentes deverão ser avisadas
imediatamente.



5.3.6 - A CONTRATADA deverá possuir uma central de monitoração 24 horas que
passará a gerenciar as atividades de acesso aos ambientes determinados, sinalizando
imediatamente, qualquer tentativa de intrusão não autorizada aos locais protegidos, incluindo:

 Nome do usuário que efetuou a operação;
 Alarme de intrusão com identificação do setor;
 Checagem automática diária do correto funcionamento do sistema e da central de

monitoramento;
 Gerenciamento quanto aos horários de ativação e desativação do sistema, devendo, em

caso de a ativação não ocorrer até o horário limite ou a desativação ocorrer antes do
horário determinado, para que o Monitoramento 24 horas da CONTRATADA deva agir a
fim de que as devidas providências sejam tomadas;

 Emitir relatórios detalhados de acordo com a solicitação do cliente, os quais deverão ser
enviados via postal, fax ou e-mail ao fiscal do contrato ou a pessoa autorizada;

 Controle de queda de energia elétrica;
 Rastreamento das áreas invadidas;
 Permitir até 100 usuários com senhas independentes;
 Permitir, ao usuário autorizado, ligar e desligar o alarme por SMS;
 Comunicar via SMS disparo do alarme;
 O usuário autorizado poderá entrar em contato com a central de alarme para saber se a

mesma está ligada ou desligada;
 O teclado de comando deverá avisar sempre que houver algum problema com o alarme;
 Permitir o armazenamento dos últimos 300 eventos.

5.3.7 - A CONTRATADA deverá emitir e apresentar mensalmente em conjunto com a
fatura, relatórios detalhando os serviços realizados e os defeitos encontrados, bem como os
eventos ocorridos (disparos do alarme e operações de acionamento e desarme), contendo data,
hora e identificação dos usuários.

5.3.8 - Em relação ao Sistema de alarme a CONTRATADA deverá ministrar treinamento
para as pessoas indicadas pela CONTRATANTE, relativo à toda solução implementada,
incluindo no mínimo:

a) operações gerais para funcionamento do sistema
b) Ativação e desativação do sistema e suas centrais
c) Comandos via teclado

5.4 - O prazo de entrega, instalação e pleno funcionamento dos equipamentos, será de no
máximo 90 (noventa) dias, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte a assinatura do
contrato.

5.5 - Os serviços de instalação também compreendem eventual desinstalação e reinstalação
de equipamentos decorrentes de alteração interna de “layout” da unidade; desinstalação e
reinstalação de equipamentos em outro local da área que compreende todos os locais
mencionados neste termo, por motivo de melhor aproveitamento e melhoria nos serviços de
monitoramento.

5.6 - Os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade com a
legislação vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, nas quantidades necessárias aos
equipamentos fornecidos.

5.7 - Os serviços de sistemas de monitoramento eletrônico por meio de Circuito Fechado de
Televisão (CFTV) e os sistemas de alarme serão executados na Universidade Federal de São
João del Rei, no seguinte endereço:



5.7.1 - Campus Sete Lagoas (CSL), Rodovia MG 424 - km 47, Sete Lagoas - MG - CEP
35701-970.

5.7.2 - O sistema de alarme deverá ser instalado em dois prédios especificamente:
galpão de máquinas e viveiro de mudas

5.8 - O Campus Sete Lagoas funciona de segunda a sexta, de 07:00 às 18:00 e aos sábados e
domingos quando há algum tipo de evento.

6 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1 - GRAVADOR NVR (GRAVADOR DIGITAL) 16 CANAIS - COM PORTAS POE

O equipamento deverá possuir, minimamente, as seguintes características:

6.1.1 - O NVR deve operar de forma autônoma e autossuficiente, unicamente com os
recursos de hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e
integral de suas funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base em PC, que
utilizem sistemas operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente
desenvolvidos em fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco;

6.1.2 - O NVR deverá suportar a conexão e a gravação de 16 canais com tecnologia IP;
6.1.3 - Possuir 16 interfaces ethernet RJ45 10/100Mbps com alimentação POE para

conexão direta das câmeras com tecnologia IP suportadas;
6.1.4 - Permitir gravação nas resoluções 1MP a 12MP;
6.1.5 - Possuir suporte para compressão de vídeo H.264+ (H.265 ou similar) para

otimização da banda de transmissão e redução no espaço de armazenamento nos Discos
Rígidos comparados ao padrão H.264;

6.1.6 - Possuir suporte para compressão de vídeo superior ao H.264+ (H.265+,
Zipstream, etc...);

6.1.7 - Possuir Largura de Banda de Entrada de 160Mbps (ou superior);
6.1.8 - Possuir Largura de Banda de Saída de 256Mbps (ou superior);
6.1.9 - Permitir visualização ao vivo de imagens de até 12MP;
6.1.10 - Possuir 1 interface de áudio bidirecional RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ);
6.1.11 - Permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos;
6.1.12 - Possuir saída HDMI com resolução de até 4k;
6.1.13 - Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 2 (duas)

interfaces de conexão padrão SATA, suportando um total bruto de no mínimo 12TB de
armazenamento (6TB por disco rígido);

6.1.14 - Possuir 1 ou mais interfaces ethernet RJ45 10M/100M/1000M;
6.1.15 - Possuir no mínimo 4 entradas de alarme e 1 saída de alarme para acionamento

de dispositivos via relé;
6.1.16 - Possuir no mínimo 2 conexões USB sendo no mínimo uma compatível com o

padrão USB3.0;
6.1.17 - Suportar os protocolos de rede TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, NFS,

iSCSI, UPnP™ e HTTPS;
6.1.18 - Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz;
6.1.19 - Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de 0°C a +50°C e humidade na

faixa de 10% a 90%;

6.2. CÂMERAMINI BULLET DE REDE IP DE 2.0 MP COM IR DE 30M

A câmera deverá possuir, minimamente, as seguintes características:

6.2.1 - Câmera de rede IP para vídeo monitoramento tipo mini bullet;



6.2.2 - Resolução mínima de 2,0MP (1920 x 1080) operando com um taxa mínima de 30
quadros por segundo;

6.2.3 - Resolução mínima de 2,0MP (1920 x 1080) operando com um taxa mínima de 30
quadros por segundo;

6.2.4 - Sensor de imagem CMOS 1/2.8" com varredura progressiva;
6.2.5 - Compressão de vídeo padrão H.264, com alta relação de compressão e função

de codificação para aprimoramento da área da imagem predefinida;
6.2.6 - Suporte para dois streams de vídeo configuráveis;
6.2.7 - Funcionamento em Baixa Luminosidade com sensibilidade mínima de até

0.01Lux, 0 Lux com IR (Distância mínima de 30 metros);
6.2.8 - Lente embutida de 4mm;
6.2.9 - Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática;
6.2.10 - Possuir funções BLC (Compensação de Luz de Fundo), WDR (Ampla faixa

dinâmica), ROI (região de Interesse), 3D-DNR (Redução Digital de ruídos - 3D);
6.2.11 - Possuir funções inteligentes de análise de vídeo para: Detecção de Cruzamento

de Linha, Detecção de Intrusos em uma determinada área e Detecção de Movimentos;
6.2.12 - Ativação de alarmes para Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de

Intrusos em uma determinada área, Detecção de Movimentos, Detecção de obstrução de
Vídeo, Desconexão de Rede, Conflito de IP, Falha no armazenamento;

6.2.13 - Conexão de Rede RJ45 10M/100M Ethernet;
6.2.14 - Possuir os padrões ONVIF, ISAPI;
6.2.15 - Compatível com os protocolos de rede: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,

DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X;
6.2.16 - Possuir suporte a NAS para armazenamento na rede;
6.2.17 - Possuir slot para cartão SD/SDHC/SDXC com capacidade de armazenamento

para até 128GB;
6.2.18 - Ser apto a operações em temperaturas de -30 °C – +60 °C com humidade não

superior a 95% (sem condensação);
6.2.19 - Possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de proteção

IP66 ou superior;
6.2.20 - Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af);

6.3. CÂMERA DOME ANALÓGICA FULL HD, LENTE FIXA, IR DE 20m, IP66

A câmera deverá possuir,minimamente, as seguintes características:

6.3.1 - Câmera analógica de alta definição e de tecnologia HDTVI, ou similar, tipo bullet,
policromática e com Sensor de imagem CMOS de 2MP para vídeo monitoramento;

6.3.2 - Permitir captação de imagens em situação de baixa luminosidade, com
sensibilidade mínima de 0,01 Lux;

6.3.3 - Faixa de IR para até, no mínimo, 20m;
6.3.4 - Resolução máxima de, no mínimo, 2,0MP (1920 x 1080) operando com um taxa

mínima de 30 quadros por segundo;
6.3.5 - Possuir compatibilidade com o sistema PAL e NTSC;
6.3.6 - Permitir ajuste físico de PAN na faixa de 0 a 360°, ajuste de TILT na faixa de 0 a

75° e ajuste de rotação na faixa de 0 a 360°;
6.3.7 - Possuir tempo do obturador configurável de 1/30 s a 1/50.000 s;
6.3.8 - Possuir lente fixa de 3,6mm;
6.3.9 - Possuir montagem de lente M12;
6.3.10 - Possuir relação sinal ruído maior que 60dB;
6.3.11 - Possuir Modo Dia e Noite com acionamento automático do filtro de IR;
6.3.12 - Possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de proteção

IP66 ou superior;
6.3.13 - Possuir saída de vídeo analógico HD;
6.3.14 - Permitir tensão de alimentação de 12Vdc;
6.3.15 - Ser apto a operações em temperaturas de 0° até 50 °C;



6.4 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CENTRAL

O Software deverá possuir, minimamente, as seguintes características:

6.4.1 - Deverá ser do mesmo fabricante das câmeras e do gravador de vídeo em rede;
6.4.2 - Suporte a Múltiplos Monitores;
6.4.3 - Suportar a importação de mapas;
6.4.4 - Suportar a importação de mapas;
6.4.5 - Suportar alarmes provenientes das câmeras e do gravador de vídeo em rede;
6.4.6 - Deverá ser capaz gerenciar módulos de I/O;
6.4.7 - Software de monitoramento para circuito fechado de TV baseado em redes

TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de câmeras IP ou analógicas
conectadas por codificadores. O software deverá possuir interface gráfica amigável baseada
em Windows e exibição de tela, funções, cardápio, janelas de auxílio, estar todo em português
Brasil;

6.4.8 - Trabalhar com câmeras IP e câmeras analógicas simultaneamente desde que
estejam conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através de um Vídeo Server (Servidor de
Vídeo TCP/IP);

6.4.9 - Suportar a criação de novos formatos de tela para monitoramento;
6.4.10 - Permitir o funcionamento via Matriz Virtual completa, através de uma lista de

monitores definidos para este fim, podendo o operador escolher o monitor desejado e enviar
sequência ilimitada de imagens, mapas e mosaicos, operados por joystick, teclado e mousel;

6.4.11 - Permitir a reprodução de 16 câmeras simultaneamente;
6.4.12 - Possibilitar que o operador, ao enviar um objeto para a Matriz Virtual, possa

escolher a posição do objeto em um quadrante do mosaico atual desejado em exibição no
monitor de destino;

6.4.13 - Possibilitar a visualização de câmeras de vários gravadores de vídeo em rede
(Podendo ser diversas localidades diferentes) em uma mesma tela;

6.4.14 - Possibilitar a criação de diversos mosaicos de monitoramento cada qual com
configuração independente de posicionamento de câmeras;

6.4.15 - Suportar dois ou mais monitores de vídeo por estação cliente para o
monitoramento ao vivo;

6.4.16 - O sistema deverá ter um completo gerenciamento de alarmes e eventos, sendo
que ele deve reconhecer alarme de qualquer dispositivo com contato seco que esteja ligado
nas câmeras ou servidores de vídeo;

6.5 - SWITCH 08 PORTAS

O equipamento deve possuir, minimamente, as seguintes características:

6.5.1 - 9 portas 10/100 Mbps, sendo 8 com suporte à PoE/PoE+;
6.5.2 - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 97 W de potência

máxima total;
6.5.3 - Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros;

 6.5.4 - Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45 e fonte de
alimentação
.

 6.5.5 - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p);
 6.5.6 - Atender os padrões: IEEE802.3 – 10BASE-T IEEE802.3u – 100BASE-TX

IEEE802.3x – Flow Control IEEE802.3af – PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3at –
PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.1p – QoS (Quality of Service)

 6.5.7 - Possuir no mínimo 9 portas RJ45 10/100 Mbps com autonegociação
 6.5.8 - Taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 1,48 Mpps

6.5.9 - Possuir Fonte de alimentação Entrada: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz Saída: 51 Vdc –
2 A;



 6.5.10 - Possuir Proteção contra surtos 15 kV durante 45 microssegundos em modo
comum, 1 kV durante 10 a 700 microssegundos em modo diferencial

6.6 - RÁDIO TRANSMISSOR/RECEPTOR

O equipamento deve possuir, minimamente, as seguintes características:

6.6.1 - A solução proposta deve suportar alta capacidade de conexão;
6.6.2 - A solução proposta deve suportar aplicações críticas
6.6.3 - A solução proposta deve suportar QoS para aplicações de voz, vídeo e dados;
6.6.4 - A solução proposta deve suportar performance em condições adversas, podendo

operar com LOS, nLOS e NLOS.
6.6.5 - A solução proposta deve possuir sistema de transmissão sem interrupção,

minimizando interferência, gerada por sistemas 802.11;
6.6.6 - Deve permitir o processamento de no mínimo 60.000 pacotes por segundo;
6.6.7 - O rádio proposto deve possuir largura de canais de 5, 10, 20 e 40MH;
6.6.8 - Deve possuir proteção antssurto na porta Ethernet de até 15.000 V;
6.6.9 - Deve trabalhar na frequência de 5.47GHz a 5.85GHz;
6.6.10 - Deve seguir o padrão IEEE 802.11 a/n;
6.6.11 - Deve possuir potencia de transmissão de no mínimo 16dBi;
6.6.12 - Deve suportar os protocolos HTTP(S) GUI, SSH CLI SNMP;
6.6.13 - Deve suportar esquemas de modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, QPSK,

BPSK);
6.6.14 - Deve possuir interfaces 10/100 Base-T, RJ45, Auto MDI/MDI-X;
6.6.15 - Deve possuir fonte de alimentação bivolt )Entrada: 100 -240);
6.6.16 - Deve suportar SNMP v1/2c;

6.7 - GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE

O equipamento deve possuir, minimamente, as seguintes características:

6.7.1 - Gravador digital de vídeo HD de 8 canais - híbrido
6.7.2 - O DVR híbrido deve operar de forma autônoma e autossuficiente, unicamente

com os recursos de hardware e software internos contidos em seu gabinte, com desempenho
pelo e integral de suas funções. Exclui-se deste conceito os DVRs híbridos montados com
base em PC, que utilizem sistemas operacionais comuns a microcomputadores convencionais,
não originalmente desenvolvidos em fábrica para o fim único e específico de atuar como DVR
híbrido monobloco;

6.7.3 - Suportar conexão de 8 câmers com tecnologia analógica HDTVI, HDCVI, AHD,
e possibilitando, nesta configuração, a conexão adicional de no mínimo 2 canais IP (com
resolução de 1080p).

6.7.4 - As entradas dos canais analógicos deverão possuir interface BNC nativa
(1.0Vp-p, 75 Ω), incoroporada ao gabinete, sem uso de interfaces e/ou cabos do tipo polvo;

6.7.5 - O DVR híbrido deverá suportar a conexão e a gravação de câmeras HDTVI
3MP/1080p/ 720p, câmeras HDCVI e AHD 720p/1080p e câmeras com tecnologia IP
720p/1080p;

6.7.6 - Suportar a compressões de vídeo H.264 e H.264+;
6.7.7 - Suportar conexão às câmeras com tecnologia Coaxitron com longa distância de

transmissão;
6.7.8 - Possuir funções inteligentes de análise de vídeo para: detecção de cruzamento

de linha, detecção de intrusos em uma determinada área, em dois canais;
6.7.9 - Possuir 1 entrada de áudio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) e 1 saída de áudio RCA

(Linear, 1KΩ);
6.7.10 - Permitr áudio bidirecional
6.7.11 - Permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos;



6.7.12 - Permitir saída de vídeo HDMI com resolução de 3840x2160 ou superior;
6.7.13 - Permitir saída de vídeo VGA com resolução de até 2560x1440;
6.7.14 - Permitir saída de vídeo CVBS
6.7.15 - Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 1 (uma)

interface de conexão padrão SATA, suportando um total de no mínimo 6TB de armazenamento
bruto (6TB por disco rígido)

6.7.16 - Possuir interface Serial RS-485;
6.7.17 - Possuir no mínimo 1 conexão USB2.0 e uma conexão USB3.0;
6.7.18 - Suportar os protocolos de rede: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF;
6.7.19 - Ser apto a operações em temperaturas de até a 50 °C.

7 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:

7.1.1 - A Contratante utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), em consonância com as diretrizes da IN/MPOG
05/2017, para definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela
Contratada.

7.1.2 - O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em
complemento à mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as
adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR ser interpretadas como
penalidades ou multas.

7.1.2.1 - O valor pago mensalmente será ajustado ao resultado da avaliação do
serviço por meio do Instrumento de Medição de Resultado, anexo indissociável do contrato.

7.1.3 - O procedimento de avaliação dos serviços será realizado periodicamente pelos
fiscais do contrato, com base em pontuações atribuídas a cada item conforme especificações
constantes no Anexo --- deste termo e do edital, gerando relatórios mensais de prestação de
serviços executados.

7.1.4 - A pontuação máxima será de 100 (cem) pontos.

7.1.5 - Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não atingir 40
(quarenta) pontos.

7.1.6 - O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de
notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da
contratação.

7.1.7 - A Contratada poderá apresentar justificativas para a prestação dos serviços
abaixo do nível de satisfação, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle da Contratada.

7.1.8 - A critério da Contratante, a Contratada poderá ser penalizada com a rescisão
contratual nas seguintes condições:

7.1.8.1 - Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto de 10%
(dez por cento) por mais de 3 (três) vezes durante a vigência do contrato ou a cada
prorrogação, se houver.



7.1.8.2 - Faixa de pontuação obtida abaixo de 25 (vinte e cinco) pontos;

7.1.8.3 - A pontuação for inferior a 40 (quarenta) pontos por 3 (três) meses
consecutivos.

8 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1 - Conforme especificado no Anexo IV dos Estudos Preliminares, são reconhecidos os
seguintes Requisitos da Contratação:
a) requisitos necessários ao atendimento da necessidade: Requer-se para ao atendimento

da necessidade o efetivo atendimento da demanda de pontos de vigilância eletrônica e de
equipamentos a serem empregados no sistema de monitoramento contínuo, com a
consequente contratação de empresa para prestação deste.

b) No caso de serviços, definir e justificar se o serviço possuir natureza continuada ou não:
O serviço possui natureza continuada, pois trata-se de atividade de monitoramento 24 horas
por sistema CFTV e tem o intuito de manter e dinamizar a segurança de pessoas, instalações e
equipamentos. Sua interrupção pode causar dano, uma vez que ele garante segurança à
Instituição.

c) Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados
como especificação técnica do objeto ou como obrigação da CONTRATADA: A
sustentabilidade deve priorizar o atingimento dos três pilares: econômico, social e ambiental.
Economicamente a presente aquisição se torna viável, para fins de segurança, uma vez que é
significativamente mais barata que a contratação da vigilância orgânica convencional. Seriam
necessários ao menos, a contratação de mais 3 postos, ou seja, 6 vigilantes em escala 12 x 36
diurnos e noturnos, gerando uma despesa de R$ 68.566,47 mensais enquanto que o valor da
presente aquisição é estimado em R$ 6.841,00 mensais. Quanto ao aspecto social, a presente
aquisição leverá em consideração os termos da LC 123/06 em que as empresas ME e EPP
serão beneficiadas pela participação exclusiva no certame, favorecendo que empresas menos
abastadas possam ascender a degraus mais altos, aumentar sua renda e por consequencia
empregar mais pessoas. Não obstante, quanto ao aspecto ambiental, as câmeras são viáveis e
mais econômicas uma vez que podem ser configuradas para filmar somente quando há
movimento em seus arredores, ficando em stand by (economia de energia) nos outros
momentos.

d) Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada,
que poderá, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a descisão: A contratação
inicial será de 12 meses, período padrão para análise da qualidade dos serviços prestados e
decisão de continuidade com a empresa contratada, mediante verificações de padrão de
qualidade e atingimento de metas preestabelecidas.

e) Identificar a necessidade de a CONTRATADA promover a transição contratual com
trasnferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: Não se aplica ao serviço
pleiteado, tendo em vista que não há contrato vigente na UFSJ para o mesmo objeto.

f) Elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores,
fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de
fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são
realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos: Não
há limitações específicas de mercado, apenas solicitações específicas constantes na IN
05/2017 que demandam que as empresas interessadas possuam registro no CREA, bem como
um engenheiro especializado nas funções correlatas à atividade fim.

8.2 - Habilitação técnica

8.2.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquiterua e Agronomia - CREA, em sua plena validade.



8.2.2 - Quanto à capacitação Técnico-Operacional: apresentação de um ou mais
atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativos à instalação de sistemas de vigilância
eletrônica, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação
(Sistema de CFTV e sistema de alarmes).

8.2.2.1 - A Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, não
deve ser inferior a um ano, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.

8.2.2.2 - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

8.2.2.3 - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato o se
decorrida, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05 de 2017, do SEGES/MPDG.

8.2.2.4 - Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante,
pois essa situação 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/MPDG nº
05/2017.

8.2.2.5 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade 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/MPDG nº 05/2017.

8.2.3 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsáveis(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participarão da execução dos serviços, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas
de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
a) Para Engenheiro Eletrônico ou Engenheiro Eletricista, Modalidade Eletrônica ou Engenheiro
de Telecomunicações: serviços de instalação de sistema de vigilância eletrônica com CFTV e
alarmes.

8.2.4 - Indicação da Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizará pela execução
dos serviços, definindo as atribuições de cada profissional e contendo nome completo, título
profissional, registro no CREA, área de atuação e natureza da relação profissional com a
empresa licitante (sócio, responsável técnico, preposto, empregado, subcontrado, etc.)
a) A Equipe Técnica deverá ser representada por um Preposto que será o elemento de ligação
entre a licitante vencedora e a UFSJ durante os serviços de elaboração do anteprojeto e
documentação técnica complementar, preparação da infraestrutura, implantação do sistema e
testes de aceitação e funcionamento. Para estes casos o responsável Técnico deverá ter,
necessariamente, habilitação em engenharia elétrica, eletrônica ou de telecomunicações.
b) O preposto (responsável técnico) deverá, obrigatoriamente, integrar o quadro permanente da
licitante, devendo tal condição ser comprovada conforme previsto no subitem 8.2.5 a seguir.
c) Um profissional indicado para integrar a Equipe de uma Licitante não poderá integrar a
Equipe Técnica de outra Licitante, sob pena de exclusão de ambas do certame.



8.2.5 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.2.6 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata o subitem 8.2.5
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei nº 8.666, de 1993, por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada
pela Administração.

9 - MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 - Estarão diretamente envolvidos na gestão de contrato: os fiscais da contratante, as
autoridades responsáveis pela gestão de serviços do CONTRATANTE, bem como o preposto
indicado pela CONTRATADA como intermediador das necessidades e urgências conforme
estabelecido no objeto da presente.

9.2 - Da CONTRATADA exige-se o fornecimento e registro junto à CONTRATANTE de canais
de comunicação eficientes e diretos que promovam rapidez no entendimento em situações
demandas de urgência ou de assistência técnica preventiva e corretiva. São considerados
canais de atendimento: e-mail, telefones ou outras ferramentas disponibilizadas pelas
CONTRATANTE e visitas periódicas para verificação dos equipamentos

9.3 - Os critérios de produtividade atrelados ao pagamento da prestação do serviço são
encontrados em termos próprios constantes do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)
constantes do Anexo III

9.3.1 - O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) visa a estabelecer critérios de
aferição de resultados da contratação, definindo, em bases compreensíveis, tangíveis,
objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do
serviço e respectivas adequações de pagamento.

9.4 - Os serviços serão constantemente avaliados pelos fiscais da CONTRATANTE, que
emitirão relatório mensal, conforme modelo disponível no ANEXO III deste termo.

9.5 - Seguir-se-á a tabela constante no IMR quanto ao percentual a ser debitado do
faturamento mensal total dos serviços prestados pela CONTRATADA em função do não
cumprimento do Instrumento de Medição de Resultado, sem prejuízo da aplicação das
penalidades contratuais previstas em lei.

9.6 - O prestador de serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

9.7 - A empresa contratada deverá manter endereço eletrônico para correspondência via e-mail
das irregularidades observadas.

9.8 - Todas as ocorrências apontadas pela fiscalização serão encaminhadas, via
correspondência eletrônica, à CONTRATADA, que deverá confirmar recebimento.



9.9 - O prazo de manifestação da CONTRATADA perante as ocorrências informadas é de 5
(cinco) dias úteis.

9.10 - A empresa emitirá a nota fiscal com valor que esteja em conformidade com relatório
encaminhado pela Fiscalização com base na Tabela de ocorrências e efeitos remuneratórios
(Fator de aceitação) do IMR.

10 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1 - Para perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

10.1.1 - Sistema de monitoramento remoto por circuito fechado de TV (CFTV), nas
seguintes quantidades e especificações mínimas, a ser instalado no CAMPUS SETE LAGOAS:

item quantidade descrição
1 23 (vinte e três) Câmeras IP fixas
2 10 (dez) Câmeras FULL HD fixas
3 20 (vinte) Rádios/antenas Transmissores/receptores
4 07 (sete) Switches 8 portas

5 01 (um)

Terminal para visualização das imagens com as seguintes especificações:
Processador: Intel i7-4770 ou de melhor qualidade, 3.40GHz Memória RAM
8GB, Placa de vídeo 1GB, espaço livre em HD 50GB; monitor LCD 19’;
Sistema Operacional: Windows7 32bit/64bit ou de melhor qualidade, ou
Windows8 32bit/64bit ou de melhor qualidade, ou Windows8.1 32bit/64bit ou de
melhor qualidade, ou Windows10 32bit/64bit ou de melhor qualidade.

6 01 (um)

Terminal para visualização das imagens com as seguintes especificações:
Processador: Intel i7-4770, ou de melhor qualidade 3.40GHz Memória RAM
8GB, Placa de vídeo 1GB, espaço livre em HD 50GB; monitor LCD 43’;
Sistema Operacional: Windows7 32bit/64bit ou de melhor qualidade, ou
Windows8 32bit/64bit ou de melhor qualidade, ou Windows8.1 32bit/64bit ou de
melhor qualidade, ou Windows10 32bit/64bit ou de melhor qualidade.

7 02 (dois) Gravador NVR de 16 canais para as câmeras IP
8 03 (três) Gravadores DVR de 8 canais para câmeras FULL HD
9 01 (um) Software de gerenciamento central
10 01 (um) Pórtico de 8 metros
11 01 (um) Rack 19’ 4 Us

12 01 (uma)
Mão de obra especializada para instalação, configuração, teste e treinamento
(incluso materiais necessários)

10.1.2 - Sistema de monitoramento remoto por circuito de alarme e sensores de
segurança 24 horas, nas seguintes quantidades e especificações mínimas, a ser instalado no
GALPÃO DE MÁQUINAS será composto de:

item quantidade descrição
1 01 (uma) central de alarme tecnológica GPRS
2 01 (um) teclado de comando
3 01 (uma) bateria alto recarregável
4 01 (uma) sirenes
5 01 (um) sistema de comunicação via telefone



6 01 (um) sistema de comunicação via SMS
7 04 (quatro) sensores infravermelhos

8 1 (uma)
Mão de obra para instalação e demais materiais e acessórios
necessários ao perfeito funcionamento do sistema

10.1.3 - Sistema de monitoramento remoto por circuito de alarme e sensores de
segurança 24 horas, nas seguintes quantidades e especificações mínimas, a ser instalado na
PLANTA PILOTO:

item quantidade descrição
1 01 (uma) central de alarme tecnológica GPRS
2 01 (um) teclado de comando
3 01 (uma) bateria alto recarregável
4 01 (uma) sirenes
5 01 (um) sistema de comunicação via telefone
6 01 (um) sistema de comunicação via SMS
7 11 (onze) sensores infravermelhos
8 04 (quatro) Sensores de duplo feixe

9 1 (uma)
Mão de obra para instalação e demais materiais e acessórios
necessários ao perfeito funcionamento do sistema

10.1.4 - A infraestrutura, excetuando-se aquela já existente nos locais, será de
responsabilidade da empresa CONTRATADA, inclusive o fornecimento de todos os materiais e
mão de obra necessários a sua preparação, além do transporte de material e pessoal, e outros,
necessários à instalação dos sistemas.

10.1.5 - Os materiais a serem fornecidos incluem todos os itens e acessórios que se
façam necessários para preparação da infraestrutura que irá suportar a instalação dos sistemas,
como eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, caixas de passagem, painéis, fios, cabos,
conectores, velcros, abraçadeiras, presilhas, dutos, curvas dentre outros.

10.1.6 - Somente serão aceitos equipamentos, peças, acessórios e ferramentas
compatíveis com a aplicação a que se destinam.

11 - DA VISTORIA FACULTATIVA

11.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, entre 09h00min às 12h00min e entre
13h30min às 17h00min devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 31-
3775-5528 ou através do email cacsl@ufsj.edu.br.

11.2 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

11.3 - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

11.4 - Tendo em vista a faculdade de realização de vistoria prévia e a expressa informação
constante no subitem 5.1.4, de que as quantidades de itens e equipamentos necessários à
prestação do serviço informados neste Termo de Referência servem apenas como uma base
aproximada para elaboração da proposta, os licitantes não poderão alegar desconhecimento
das condições para realização do serviço ou possíveis dificuldades existentes nas instalações



da CONTRATANTE como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em
decorrência da celebração do Contrato.

12 - DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 - O prazo de entrega, instalação e pleno funcionamento dos equipamentos, será de no
máximo 90 (noventa) dias, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte a assinatura do
contrato.

12.2 - Finalizada a montagem do sistema a CONTRATADA deverá realizar testes técnicos e de
funcionamento do sistema.

12.3 - A etapa de instalação somente será considerada completa depois de verificado sucesso
na realização dos testes pela empresa CONTRATADA, devidamente acompanhados pela
fiscalização da CONTRATANTE, que simulem as diversas possibilidades de utilização do
sistema.

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

13.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, 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;

13.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

13.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.5 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

13.6 - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para
o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

13.7 - A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA
possa cumprir suas obrigações dentro das localidades descritas neste TERMO DE
REFERÊNCIA.

14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 - 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 os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;



14.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, 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;

14.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.5 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI na realização de
atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores
auriculares e etc, conforme determinado no artigo 166, secção IV, do capítulo V, título II da CLT,
Lei nº 6.514 e suas alterações e NR-6 da Portaria n° 3.214/78 e suas alterações.

14.6 - Apresentar à Contratante, antes do início dos serviços, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

14.7 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

14.8 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;

14.9 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

14.10 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

14.11 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.12 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.13 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

14.14 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.15 - Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.

14.16 - A CONTRATADA deverá manter Preposto aceito pelo Gestor/Fiscal do Contrato
durante todo o período da vigência contratual, para representá-la administrativamente, sempre
que for necessário. Este deverá ser indicado mediante declaração na qual deverá constar o



nome completo, documento de identidade e de pessoa física, além de todos os dados relativos
a sua qualificação profissional.

14.17 - O não fornecimento da relação de profissionais, do item 14.6, assim como a ausência
de profissional na lista fornecida, implicará a impossibilidade de acesso às dependências da
UFSJ. Os eventuais atrasos à execução dos serviços, imputados ao impedimento de acesso,
são de total responsabilidade da CONTRATADA.

14.18 - Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

14.19 - Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças,
partes, componentes, acessórios e materiais empregados sob regime comodato.

14.20 - A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos equipamentos cedidos em comodato,
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou
apresentem defeitos de fabricação durante a vigência contratual.

14.21 - Realizar a manutenção, preventiva e corretiva, durante o prazo de vigência do contrato,
de todos os equipamentos e materiais do sistema de monitoramento eletrônico, observados os
parâmetros e rotinas estabelecidas pelos respectivos fabricantes, substituindo ou reparando, as
suas expensas, sem ônus à CONTRATANTE, todo e qualquer equipamento, componente ou
material, com o objetivo final de continuidade e constância da atividade de monitoramento e
vigilância eletrônicos dos locais indicados neste termo de referência.

14.22 - Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de todas as peças,
equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos,
transportes, logística, insumos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, necessários
ao perfeito cumprimento dos serviços.

14.23 - Apresentar, quando solicitado, a licença de uso ou certificação de posse de todos os
equipamentos e softwares empregados na prestação dos serviços, não cabendo à
CONTRATANTE quaisquer ônus decorrentes do uso indevido dos mesmos.

14.24 - A Contratada se compromete a manter sigilo total sobre todas as informações, dados,
sistemas ou documentos anotados, coletados sob qualquer forma ou observados durante o
processo de instalação e operação dos sistemas nas unidades da Contratante, reconhecendo
que essas informações não podem ser cedidas, copiadas, reproduzidas, publicadas,
divulgadas de nenhuma forma, nem colocadas à disposição direta ou indiretamente, locadas ou
negociadas com terceiros.

14.25 - A CONTRATADA deverá fixar placas informando o monitoramento e a gravação das
imagens do local conforme previsto na legislação vigente.

14.26 - Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, por escrito, sempre que verificar condições
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o correto cumprimento
dos serviços.

14.27 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que
antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo estabelecido no subitem anterior.

14.28 - Apresentar cronograma prévio de manutenção preventiva.



14.29 - Todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros,
paredes, pisos, instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas, às custas da
CONTRATADA, de modo que permaneçam com as características originais de acabamento

14.30 - Não será permitido, sob nenhuma hipótese, a guarda e/ou depósito de peças,
componentes, ferramentas, materiais e equipamentos da CONTRATADA nas dependências da
CONTRATANTE;

14.31 - Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga
respeito à segurança do trabalho de seus técnicos empregados, quando estes estiverem
efetuando a instalação de todo o sistema de alarme e circuito fechado de TV (CFTV) nas
dependências da CONTRATANTE, bem como a exigência do uso dos equipamentos de
proteção individual necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços;

14.32 - Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica relacionados ao fornecimento, funcionamento e manutenção do sistema ofertado,
solicitados pela CONTRATANTE.

14.33 - Não Veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

14.34 - A CONTRATANTE deverá arcar com despesas decorrentes de transporte e entrega de
todos os materiais, bem como sua instalação.

14.35 - A CONTRATADA deverá testar todos os equipamentos do sistema de monitoramento
eletrônico de CFTV e sistema de alarme sob o acompanhamento de servidor designado pela
CONTRATANTE.

15 - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

16 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1 - 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 mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

17 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

17.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

17.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

17.3 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.



17.4 - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.
47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

17.5 - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo II,
ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, 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 atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

17.6 - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

17.7 - 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.

17.8 - 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.

17.9 - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.10 - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa 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.

17.11 - Na hipótese de comportamento contínuo 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 no ato convocatório.

17.12 - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

17.13 - O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

17.14 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.



17.15 - 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.

17.16 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.17 - A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

17.17.1 - A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de execução do
serviço;

17.17.2 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo
a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também a ela,
realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação
periódica;

17.17.3 - A CONTRATANTE executará a medição dos serviços contratados,
descontando do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por
motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em
contrato;

17.17.4 - A CONTRATANTE utilizará o Acordo de Níveis de Serviço, de pleno
conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos,
medição dos níveis de qualidade e correção de rumos.

17.18 - 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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

18 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

18.1 - Decorrida a entrega e a instalação dos equipamentos e constatado que os equipamentos
estão devidamente prontos para entrar em funcionamento, o responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato realizará o aceite PROVISÓRIO desta etapa dos
serviços, quando concomitantemente será iniciado o período de 15 (quinze) dias de operação
assistida, a contar da comunicação escrita da CONTRATADA, objetivando aferir o perfeito
funcionamento dos sistemas eletrônicos de segurança, verificando sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Devendo ser elaborado
relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências
na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

18.2 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18.3 - Os serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado



e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado,
quando então iniciará o prazo para contagem do pagamento dos serviços.

18.3.1 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

18.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, 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 (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

18.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será
realizado pelo gestor do contrato.

18.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada
pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções.

18.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

18.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

19 - DA RESPONSABILIDADE SUSTENTÁVEL

19.1 - Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais
consumidos bem como a geração excessiva de resíduos.

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

19.3 - Os modelos de equipamentos consumidores de energia a serem alocados na prestação
dos serviços deverão ser classificados com a classe de eficiência "A" na Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE).

19.4 - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham
em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que
as comercializam ou na rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores, conforme disposto na legislação vigente.

19.5 - Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas
na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.



20 - DA VIGÊNCIA E REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO

20.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
referido instrumento, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente, desde que os
serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha
sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CONTRATANTE.

20.2 - Na hipótese de prorrogação contratual, os valores consignados no contrato poderão ser
corrigidos anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA/IBGE, desde que a variação dos componentes dos custos do contrato seja
demonstrada analiticamente pela CONTRATADA.

20.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

20.4 - Os reajustes deverão ser precedidos da solicitação da CONTRATADA.

20.4.1 - Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

20.4.2 - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.

21 - ESTIMATIVA DE CUSTOS

21.1 - Em conformidade com a Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, segue
justificativa da pesquisa de preço realizada:

21.1.1 - As especificidades do objeto do presente termo, no que tange as quantidades e
especificações dos equipamentos e materiais necessários para a instalação dos sistemas de
monitoramento eletrônico (CFTV e alarme) em regime de comodato, foram determinantes para
que a pesquisa de preços fosse realizada mediante o parâmetro “pesquisa com os
fornecedores”, segundo Art. 2º, inciso IV da mencionada instrução, tendo em vista não serem
encontradas similaridades nas especificações dos equipamentos e serviços a serem
disponibilizados à UFSJ, em pesquisas no Painel de Preços e nem mesmo contratações de
outros entes públicos.

21.1.2 - A metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação foi a
média simples dos valores obtidos na ampla pesquisa de preços com os fornecedores, sendo
que o cálculo incidiu sobre um conjunto de 03 orçamentos.

21.2 - O custo estimado médio anual da presente contratação é de R$ 82.092,00 (oitenta e dois
mil, noventa e dois reais).

21.3 - O valor mensal médio da contratação é de R$6.841,00 (Seis mil, oitocentos e quarenta e
um reais).

21.4 - A planilha de preços, que define os valores de referência constantes nos subitens 13.2 e
13.3, constante nos autos do processo relativo à presente licitação, foi elaborada com base nos
orçamentos recebidos que demonstram os preços de mercado, capazes de proporcionar
avaliação pela Administração Pública.

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



22.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

22.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

22.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.3 - falhar ou fraudar na execução do contrato;

22.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

22.1.5 - cometer fraude fiscal;

22.1.6 - não mantiver a proposta.

22.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

22.2.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;

22.2.2 - Multa de:

22.2.2.1 - 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;

22.2.2.2 - 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 ao
subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

22.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

22.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

22.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

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

22.2.4 - A suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos.

22.2.5 - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.



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

22.3 - As sanções previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multas, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

22.4 - 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

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo 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 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência;

02

6
Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por

funcionário e por dia; 01

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por

item e por ocorrência;
03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

9
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de

obrigações da CONTRATADA 01

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

22.5.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

22.5.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

22.5.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos lícitos praticados.

22.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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
1990.

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

22.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Sete Lagoas,12 de Julho de 2018.

____________________________________________________
Rosilene de Oliveira Fonseca e Freitas

Gestora Administrativa do Campus Sete Lagoas



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DISTRIBUIÇÃO DAS CÂMERAS

1.1 - O sistema de monitoramento foi projetado priorizando locais estratégicos, de maior tráfego
de pessoas e que também são de extrema importância para o acesso aos locais do campus.

1.2 - Poderá a CONTRATANTE, devido sua expertise no objeto deste termo de referência,
sugerir a instalação dos equipamentos em locais diferentes aos dos aqui previstos, justificando
maior eficiência na cobertura dos locais a serem monitorados, entretanto, sem quaisquer ônus
à CONTRATANTE

1.3 - Setores

CÂMERA LOCALIZAÇÃO
1 - 2 - 3 Portaria lateral (acesso ao bairro Itapuã)
4 - 5 Rua perimetral com acesso ao complexo de salas de aula
6 - 7 Rua perimetral com acesso ao prédio do laboratório das

engenharias
8 - 9 - 10 - 11 - 32 -
33

Galpão de máquinas

12 - 13 - 14 - 15 Viveiro de mudas
16 - 17 - 18 - 19 Planta Piloto
20 - 21 - 22 Estacionamento próximo ao Restaurante Universitário
23 - 27 Prédio principal administrativo
24 Estacionamento biblioteca
25 Complexo de salas de aula
26 Prédio do laboratório das engenharias
28 - 29 -30 -31 Portaria principal





2 - Locais onde serão instalados os sistemas de alarme



2.1 - Planta piloto



2.2 - Galpão das máquinas



ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

1. DA DEFINIÇÃO

1.1 - Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços,
identificando indicadores, metas, mecanismo de cálculo, forma de acompanhamento e
adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

1.2 - Este anexo é parte indissociável do Contrato XXXX firmado a partir do Edital
XXXX e de seus demais anexos.

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

2.1 - Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de quatro
indicadores de qualidade:

a) Pontualidade nas visitas mensais de avaliação da operação do sistema
b) Tempo de resposta às solicitações eventuais da contratante;
c) Tempo de resposta nas situações de emergência;
d) Falha no fornecimento de imagens à distância (remotamente);

2.2 - Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios
apresentados nas tabelas abaixo.

2.2.1 - Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos
de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a
qualidade dos serviços;

2.2.2 - A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores
entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes respectivamente às situações de serviço
desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada.
2.3 - As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os
mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.

INDICADOR 1 - Realização da manutenção preventiva dentro da periodicidade especificada
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Garantir que a manutenção preventiva seja realizada
dentro das periodicidades especificadas

Meta a cumprir Nenhum atraso no mês
Instrumento de medição Constatação formal de dias de atraso

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de
registros

Periodicidade Mensal

Mecanismo de cálculo Verificação da quantidade de dias de atraso
registradas no mês de referência.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço

Faixas de ajuste no pagamento

Sem ocorrências = 20 pontos
1 dia = 16 Pontos
2 dias = 12 pontos
3 dias = 8 pontos
4 dias = 4 pontos
5 ou mais dias = 0 pontos

Sanções Ver item 3.2
Observações



INDICADOR 2 - Tempo de resposta às solicitações para manutenção corretiva
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Mensurar a eficiência com que o prestador atende aos chamados
dentro do prazo hábil.

Meta a cumprir

Suporte técnico grau de severidade ALTO
- remoto em até 2 horas após o registro da solicitação
- local em até 4 horas após o registro da solicitação

Suporte técnico grau de severidade MODERADO
- remoto em até 4 horas após o registro da solicitação
- local em até 6 horas após o registro da solicitação

Suporte técnico grau de severidade BAIXO
- remoto e local em até 8 horas após o registro da solicitação

Instrumento de medição Contagem de tempo após a realização de cada chamado e registro
no sistema de controle.

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros.
Periodicidade Mensal
Mecanismo de cálculo Verificação da quantidade de ocorrências
Início da vigência A partir do início da prestação do serviço

Faixas de ajuste no pagamento

Suporte técnico para grau de severidade ALTO
Até 2 horas remoto ou 4 horas local = 20 pontos
Entre 2 h e 1 min até 3 h (remoto) ou entre 4 h e 1 min até 5 h (local)
= 16 pontos
Entre 3 h e 1 min até 4 h (remoto) ou entre 5 h e 1 min até 6 h (local)
= 12 pontos
Entre 4 h e 1 min até 5 h (remoto) ou entre 6 h e 1 min até 7 h (local)
= 8 pontos
Entre 5 h e 1 min até 6 h (remoto) ou entre 7 h e 1 min até 8 h (local)
= 4 pontos
6h ou mais de atraso (remoto) ou 8h ou mais de atraso (local) = 0
pontos

Suporte técnico para grau de severidade MODERADO

Até 4 horas remoto ou 6 horas local = 20 pontos
Entre 4 h e 1 min até 5 h (remoto) ou entre 6 h e 1 min até 7 h (local)
= 16 pontos
Entre 5 h e 1 min até 6 h (remoto) ou entre 7 h e 1 min até 8 h (local)
= 12 pontos
Entre 6 h e 1 min até 7 h (remoto) ou entre 8 h e 1 min até 9 h (local)
= 8 pontos
Entre 7 h e 1 min até 8 h (remoto) ou entre 9 h e 1 min até 10 h (local)
= 4 pontos
8h ou mais de atraso (remoto) ou 10 h ou mais de atraso (local) = 0
pontos

Suporte técnico para grau de severidade BAIXO
Até 8 horas (remoto e local) = 20 pontos
Entre 8 h e 1 min até 9 h (remoto e local) = 16 pontos
Entre 9 h e 1 min até 10 h (remoto e local) = 12 pontos
Entre 10 h e 1 min até 11 h (remoto e local) = 8 pontos
Entre 11 h e 1 min até 12 h (remoto e local)= 4 pontos
12h ou mais de atraso (remoto e local)= 0 pontos

sanções Ver item 3.2
Observações



INDICADOR 3 - Prazo de solução dos problemas na manutenção corretiva
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Garantir solução célere para os problemas de manutenção corretiva
Metas a cumprir Até 4 horas para solução da ocorrência, contadas a partir do inicio do

atendimento.
Instrumento de medição Contagem de tempo após o início do atendimento.
Forma de Acompanhamento Pessoal. Pelo Fiscal do contrato através de livro de registros
Periodicidade Mensal
Mecanismo de cálculo Verificação da quantidade de dias de atraso registradas no mês de referência
Início de vigência A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no
pagamento

Até 4 horas para o atendimento = 25 pontos
Entre 4 horas e 1 min até 5 horas = 20 pontos
Entre 5 horas e 1 min até 6 horas = 15 pontos
Entre 6 horas e 1 min até 7 horas = 10 pontos
Entre 7 horas e 1 min até 8 horas = 5 pontos
8 horas ou mais de atraso = 0 pontos

Sanções Ver item 3.2
Observações

INDICADOR 4 - Tempo de resposta nas situações de disparo do alarme
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Mensurar a eficiência com que o prestador atende aos chamados de
emergência e disparos de alarme

Meta a cumprir Até15 minutos após o disparo do alarme
Instrumento de medição Contagem de tempo após o disparo do alarme
Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros
Periodicidade Mensal
Mecanismo de cálculo Verificação da quantidade de tempo de atraso com base nas imagens

registradas ou soar do alarme
Início da vigência A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no
pagamento

Até 15 min = 35 pontos
Entre 15 min e 1 seg a 20 min de atraso = 28 pontos
Entre 20 min e 1 seg a 25 min de atraso = 21 pontos
Entre 25 min e 1 seg a 30 min de atraso = 14 pontos
Entre 30 min e 1 seg a 35 min de atraso = 7 pontos
Mais que 35 min de atraso = 0 pontos

Sanções Ver item 3.2
Observações

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1 - As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência,
conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

3.1.1 - A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma
pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações
obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

Pontuação total do
serviço =

Pontos “indicador 1” + pontos “indicador 2” + pontos “indicador
3” + pontos “indicador 4”.

3.2 - Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados
pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:



Faixas de pontuação de
qualidade da ordem de serviço Pagamento devido Fator de ajuste de nível de

serviço
De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95
De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93
De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90
Abaixo de 40 pontos 90% do valor previsto mais multa 0,90 + multa contratual

Valor devido por ordem de serviço/Nota Fiscal = [(Valor mensal previsto) x (Fator de
ajuste de nível de serviço)]

3.3 - A avaliação abaixo de 40 pontos por três vezes motivarão a rescisão do contrato.

4. CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador Critério (faixas de pontuação) pontos Avaliação

1 - Pontualidade nas visitas
mensais de avaliação da
operação do sistema

Sem ocorrências 20
1 dia de atraso 16
2 dias de atraso 12
3 dias de atraso 8
4 dias de atraso 4
5 ou mais dias de atraso 0

2 - Tempo de resposta às
solicitações eventuais da

contratante

Até 12 horas para o atendimento 25
Entre 12 horas e 1 min até 13 horas 20
Entre 13 horas e 1 min até 14 horas 15
Entre 14 horas e 1 minuto até 15
horas

10

Entre 15 horas e 1 min até 16 horas
ou mais de atraso

5

16 horas ou mais de atraso 0
3 - Tempo de resposta nas
situações de emergência;

Até 15 min 35
Entre 15 min e 1 seg a 20 min de
atraso

28

Entre 20 min e 1 seg a 25 min de
atraso

21

Entre 25 min e 1 seg a 30 min de
atraso

14

Entre 30 min e 1 seg a 35 min de
atraso

7

Mais que 35 min de atraso 0
4 - Falha no fornecimento de
imagens à distância
(remotamente);

Nenhuma ocorrência 20
Até 1 ocorrência 16
Até 2 ocorrências 12
Até 3 ocorrências 8
Até 4 ocorrências 4

5 ocorrências ou mais 0
Pontuação total do serviço

______________________________ ______________________________
Contratante Contratada



ANEXO II

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro para fins de participação no pregão eletrônico nº 048/2018 visando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação,
suporte técnico incluindo manutenção preventiva e corretiva, de sistema de
monitoramento eletrônico, mediante serviços de gravação e fornecimento de
imagens por meio de circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de alarme
em ambientes específicos, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº
__________________, sediada à __________________________,
representada por ________________________, vistoriou as áreas onde serão
executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e
das dificuldades que os serviços possam apresentar..

(XXXXXXXXXXXXXXX), EM (XX) DE (XXXXXXXX) DE (XXXX)

SERVIDOR DO ÓRGÃO

DECLARO QUE ME FORAM APRESENTADAS ÀS ÁREAS E INSTALAÇÕES, COM ACESSO A
TODOS OS LOCAIS E DETALHES NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIAL, TENDO SIDO FORNECIDAS AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
INERENTES A ESTA VISTORIA, POR MIM SOLICITADOS.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: (XXXXXXXXXXXXXXX)
CÉDULA DE IDENTIDADE: (XXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXX), EM (XX) DE (XXXXXXXXXXX) DE (XXXX)



DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

DECLARO QUE A EMPRESA XXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXX, OPTOU POR NÃO
VISTORIAR O LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO
RELATIVA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018, ESTANDO CIENTE DAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS, NÃO PODENDO ALEGAR DESCONHECIMENTO
DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS MESMOS.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: (XXXXXXXXXXXXXXX)
CÉDULA DE IDENTIDADE: (XXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXX), EM (XX) DE (XXXXXXX) DE (XXXX)



ANEXO III

Minuta de Termo de Contrato

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI, A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI – UFSJ E A
EMPRESA .............................................................

A Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425,
de 19 de abril de 2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-
Rei/MG, à Praça Frei Orlando, nº. 170, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato, representada
pelo seu Reitor Professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, brasileiro, casado,
professor de magistério superior, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.717.519,
expedida pela SSP/MG e CPF nº. 695.105.476-20, no uso de suas atribuições, na forma do
que dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC no
2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o
Decreto de 04 de maio de 2016, DOU de 05 de maio de 2016, 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
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em
vista o que consta no Processo nº 23122.013850/2018-24, Autorização-Reitoria fl.___, 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 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa
SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 048/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O objeto do presente Instrumento é a contratação de serviços de instalação, suporte
técnico, incluindo manutenção corretiva e preventiva, de sistema de monitoramento eletrônico,
mediante serviços de gravação e fornecimento de imagens por meio de circuito fechado de
televisão (CFTV) e sistema de alarme em ambientes específicos, ambos em operação 24 horas
por dia, 07 dias por semana de forma ininterrupta, com fornecimento e instalação de todos os
materiais, cabeamento estruturado e equipamentos necessários à plena execução dos serviços
supramencionados, sob regime de COMODATO, para atender à demanda do campus CSL da
Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Sete Lagoas-Rei/MG, 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, identificado no preâmbulo e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com
início na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., 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 -Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem

natureza continuada;
2.1.3 -Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;



2.1.4 -Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.5 -Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;

2.1.6 - Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;

2.1.7 - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.

2.1.8 - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo

aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de
R$.......(....).

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.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação:
Unidade 154069, Gestão 15276, Fonte de Recursos: 8100.000000, Programa de Trabalho:
108635; Elemento de Despesa: 3.3.90.39, tendo sido emitida Nota de Empenho nº.
2018NE______.

4.2 - No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº
5/2017.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1 – O preço consignado no Contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do ........... (adotar o índice).

6.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 – A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na
modalidade de .............................., , no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições
previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017



CLÁUSULA OITAVA – DOS 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.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3 - Indenizações e multas.

11.5 - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes,
bastando para isso que a interessada dê ciência à outra de sua intenção, com antecedência
mínima de 60 (Sessenta) dias corridos, arcando com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, àquele que dê causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - É vedado à CONTRATADA:
a - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

14.1 - Os serviços de que trata o presente contrato serão executados pela CONTRATADA
sob a responsabilidade técnica do Sr. _________________________________, CREA MG:
________.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1 - 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.

16.2 - O valor anual a ser publicado será de R$____________.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de São João del-Rei-MG - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

São João del-Rei, de de 2018.

CONTRATANTE:
Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira

Reitor

CONTRATADA:
Nome
Cargo

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:


