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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL N. 273/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 89/2015 
PROCESSO N. 05.485/2013 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
(EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS 
APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA 
DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRONTO 
ATENDIMENTO, MELHOR DESCRITOS NA ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I, ATRAVÉS DE 
CONTRATO. 

 
Empresa _________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________ 

Endereço: ______________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Cidade:                            Estado:                 Telefone: ________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitações Geral → 

Pregão Presencial, o impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

            Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

 

_________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a Divisão de Compras desta Secretaria Municipal e essa Empresa, 
solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por meio do 
e-mail: marciaboniolo@bauru.sp.gov.br ou compras.edu@bauru.sp.gov.br.   
 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitação da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Bauru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marciaboniolo@bauru.sp.gov.br
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Edital de Licitação N. 273/2015 

PREÂMBULO 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 89/2015 
PROCESSO N.º 05.485/2013 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21(vinte e um) de outubro de 2015. 
HORÁRIO: às 9h (nove horas) 
LOCAL: Secretaria Municipal da Educação – Sede 2 
INTERESSADA: Secretaria Municipal da Educação 

O Srº. Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, Prefeito Municipal, usando a competência 
delegada no Decreto Municipal nº 10.123/05, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Processo n.º 
05.485/2013, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 
(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO (EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTOS APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO MATERIAIS,  
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO, MELHOR DESCRITOS NA ESPECIFICAÇÃO DO 
ANEXO I, que será regida pela Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n. º 
10.123, de 01 de dezembro 2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal n. º 8.666, de 23 de julho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

A realização da presente licitação justifica-se para ampliar a segurança uma vez que as 
Unidades Escolares não possuem vigias e são muitas as ocorrências de furto e vandalismo no seu 
interior. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que 
dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 
Secretaria Municipal da Educação, localizada na Rua Treze de Maio, n. 16-59, CEP: 17014-450, na 
cidade de Bauru, estado de São Paulo, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do pregão será realizada na Secretaria Municipal da Educação, 
sede 02, localizada na Rua Treze de Maio, n. 16-59, CEP: 17014-450, na cidade de Bauru, estado de 
São Paulo, iniciando-se no dia 21 de outubro de 2015, às 9h (nove horas) e será conduzido pela 
Pregoeira Coordenadora: Márcia Aparecida Boniolo, pregoeira – substituta: Ana Paula Marques, com o 
auxílio da Equipe de Apoio composta por Keila Souto da Silva Costa, Rodrigo Gutierrez Boicenco, Ana 
Paula Marques, Waldir Aparecido dos Santos, Luciano Martins dos Santos Junior, nos autos do 
processo em epígrafe. 

 O edital de licitação poderá ser retirado junto à Divisão de Compras e Licitações – SME, até o dia 
20(vinte) de outubro de 2015, localizada na Rua Treze de Maio, 16-59 – Vila Noemy na cidade de 
Bauru, estado de São Paulo, CEP 17014 - 450, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente.  

           Todas as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária: Fichas 81 e 115. 

O valor estimado da contratação encontra-se na folha nº 319 dos autos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação consiste na escolha da melhor proposta para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE 
ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 
(NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS 
CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS APROPRIADOS CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRONTO 
ATENDIMENTO, MELHOR DESCRITOS NA ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I, ATRAVÉS DE 
CONTRATO, para a Secretaria Municipal da Educação. 

1.2. A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado caso haja interesse das partes. 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO, DOS SERVIÇOS, DA MANUTENÇÃO E DA ENTREGA 
2.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
(EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTOS APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO, MELHOR DESCRITOS NA ESPECIFICAÇÃO DO 
ANEXO I, através de contrato. 

2.2.  SERVIÇOS: A licitante vencedora será responsável pelos materiais necessários para a instalação 
dos equipamentos, mão de obra de instalação, montagem e manutenção preventiva e corretiva e 
pronto atendimento dos equipamentos, onde deverá ser usado todos os recursos necessários de 
hardware e software com os drives adequados para o funcionamento dos equipamentos e 
treinamento operacional.              

          2.2.1. Os serviços deverão ser executados utilizando-se dos materiais de infraestrutura de modo 
que não fique fiação aparente.  
          2.2.2. A licitante vencedora deverá atender a qualquer chamado / manutenções, inclusive, em 
horários noturnos e aos sábados, domingos e feriados. 
          2.2.3. Todos os serviços deverão ser acompanhados e executados por técnicos 
qualificados. 
2.3. Licitante vencedora deverá iniciar execução da instalação e a colocação em funcionamento dos 

Sistemas Eletrônicos de Alarme nas unidades relacionadas em até 20 (vinte) dias corridos a contar 
da assinatura do contrato e finalizada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos. 

2.4. A entrega e instalação dos equipamentos, objeto desta licitação, deverá ser efetuada nas Unidades 
da Secretaria da Educação, conforme relação de unidades, correndo por conta e risco da licitante 
vencedora as despesas de embalagem, montagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

2.5. Os locais, nos quais serão instalados os equipamentos, poderão ser visitados para efeito de 
apresentação de proposta, sendo que as proponentes, caso façam a visita, deverão realizar 
agendamento prévio com o Departamento de Educação Infantil, telefone: 3226-3643 e/ou 
Departamento de Ensino Fundamental telefone: 3227-3534.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividades pertinentes ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes 
deste Edital e que satisfaça a seguinte exigência: 
a) Ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente com O LOTE DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO que for participar. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou OUTRO INSTRUMENTO 
JURÍDICO DE CONSTITUIÇÃO, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (modelo Anexo 
IV) do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos 
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que 
comprovem os poderes dos mandantes para outorga.   

4.2. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
4.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro (a). 
4.5. Às microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar ainda Declaração de 

microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei 
Complementar nº. 123/06 e alterações posteriores, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no ANEXO XII deste Edital, antes da entrega dos envelopes, no momento do 
credenciamento. 
     4.5.1. A ausência de referida declaração implicará na não conferência de tal preferência na fase 
de lances. 

4.6. A ausência da documentação referida no item 4.1. ou a apresentação em desconformidade com as 
exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO. 
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4.7. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o PREGOEIRO 
declarará encerrada esta fase/etapa. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
5.1. A declaração de PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de acordo com o 

modelo estabelecido no ANEXO III do Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes nº
 
1 e 2. 

5.1.1. A ausência de referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista inviabilizará a participação da proponente neste pregão, impossibilitando, em 
consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO (1) E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2). 

5.1.2. A ausência de referida declaração poderá ser saneada através de lavratura de próprio punho, 
realizado pelo representante legal da empresa, desde que tenha para tanto poderes 
demonstrados em procuração. 

5.2. Imediatamente após o encerramento do Credenciamento, a pregoeira receberá os envelopes de 
Proposta e Habilitação. 

5.3. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 
os seguintes dizeres: 

                  Envelope nº 01 – PROPOSTA 
                  Pregão Presencial nº 89/2015 
                  Processo nº 05.485/2013 
  

                  Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO 
                  Pregão Presencial nº 89/2015 
                  Processo nº 05.485/2013 

 5.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 
e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuração, se esta não tiver sido entregue juntamente com a documentação para credenciamento.  

5.5. Os documentos necessários à habilitação, inclusive os do credenciamento, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, 
por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticada por servidor da Administração, 
mediante a apresentação do respectivo original. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO CONTEÚDO DA PROPOSTA E DOS PREÇOS 
6.1.    O envelope da proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:  
          6.1.2. Proposta (ANEXO VII), que deverá conter os seguintes elementos: 

a) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 
abertura das propostas. Caso não conste prazo de validade expresso, será considerado como 
sendo de 90 (noventa) dias; 

b) Especificação e marca do produto, constante no Anexo I deste edital; 
c) Preço total de cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo ou por extenso, apurado à 

data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

d) Prazo para execução dos serviços, conforme subitem 2.3.  
e) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 
f) Dados (nome, RG e CPF) do representante legal da empresa, designado para eventual e 

posterior assinatura  do contrato e como gestor do mesmo, juntando ainda instrumento de 
mandato, se for o caso do contrato a ser assinado por procurador com poderes para tanto; 

g) Razão Social, endereço, CNPJ, inscrição estadual, número de telefone e e-mail, se tiver; número 
do Processo e do pregão; 

h) Condições de pagamento conforme cláusula décima primeira; 
i) Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 

6.1.2. Declaração de Conformidade (ANEXO X); 
6.1.3. Catálogo e/ou manual (com fotos) dos equipamentos cotados, comprovando o 
atendimento das especificações técnicas exigidas no anexo I.  

6.2. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a(s) licitante (s) que oferecer 
(em) o MENOR PREÇO POR LOTE. 

6.3. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 
vigor; 
6.4. Serão rejeitadas as propostas que:  
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a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
b) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a 

perfeita identificação do material licitado; 
c) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 

ou seja, manifestamente inexequível ou apresentarem preços acima dos praticados no mercado 
ou com taxas excessivas, por decisão do (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)); 

d) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa. 
6.5. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido de 
participar da presente licitação, correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação, por 
parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim o (a) Pregoeiro (a) do disposto no art. 97 da Lei Federal 8.666/93. 
6.5.1. A falta de data e/ou assinatura da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à Sessão de Abertura dos envelopes das Propostas de Preços, com poderes para 
esse fim. 

6.5.2. A falta de CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de documentação de 
habilitação. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
7.1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 
 

7.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei n.º 8.666/93): 
a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 
b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso 

de inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em 
se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da 
ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, 
acompanhado das alterações. O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 
10.406/2.002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também deverá estar de acordo 
com a Lei Complementar nº 123/06 e atualizações posteriores; 

c) Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
7.1.1.1. Caso o licitante tenha apresentado os documentos elencados no subitem 7.1.1. na 

fase de credenciamento, estando completo e de acordo com os subitens 7.5.8 e 
7.5.9 deste edital, fica a critério do licitante apresentar novamente dentro do 
envelope “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”. 

 
 7.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da 
Receita Federal e da Divida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao 
ICMS, com a Fazenda Estadual;  

e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário com a 
Fazenda Municipal; 

f) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS); 

g) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com efeito de negativa. 
 

 7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal n.º 8.666/93): 
a) Um atestado, podendo ser apresentado mais de um, de atividade pertinente e compatível 
com o que pretende fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrada nas entidades profissionais competentes, informando que a licitante 
realiza ou realizou fornecimento com características semelhantes ao objeto desta licitação, 
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assim considerados, no mínimo, 50% do fornecimento pretendido, como critério objetivo de 
análise dos atestados, de acordo com a Súmula 24 do TCE/SP. 
 

7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA (art. 31 da Lei n. º 8.666/93): 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Estes documentos 
deverão conter assinaturas dos sócios e do contador responsável; 

b) Demonstração pelo proponente da boa situação financeira da empresa que será baseada 
na obtenção do índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior a 01 (um), calculado e 
comprovado através das seguintes fórmulas: 

SG =                                ATIVO TOTAL_____________________ 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

b.1)  Somente serão habilitadas as licitantes que tiverem índice de solvência (S) igual ou 
maior a 01 (um), o qual será obtido com base nos dados constantes no balanço 
apresentado. 

c) Fica isento da letra “a” e “b”, a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso 
a empresa deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
SOCIOECONÔNICAS E FISCAIS – DEFIS referente ao último exercício, acompanhada da 
Declaração do Contador ou consulta do site da Receita Federal que é optante pelo 
sistema simples. 

d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Processo de Recuperação Judicial e 
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa 
física; 

7.2. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

7.3. Se nas certidões de regularidade constar apontamentos de débitos fiscais, elas devem vir 
acompanhadas do comprovante de pagamento da dívida a que se refiram, ou das certidões de 
inteiro teor (objeto e pé) dos respectivos processos, possibilitando que a análise discricionária da 
Administração Pública avalie se a irregularidade encontrada compromete a situação econômico-
financeira, tornando-se inviável a habilitação da licitante;  

7.4. Substituição de documentos: 
7.4.1. Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 7.1.1 a 7.1.2 e 7.1.4, o 

licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, devendo ser observado o prazo de validade dos 
documentos constantes no cadastro na data do presente pregão, dando conta da 
obediência das exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado ao 
já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria 
sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos 
constantes do C.R.C., na fase de recurso. 

7.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
7.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração (ANEXO V); 

7.5.2. Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição e 
na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 (ANEXO VI). 

7.5.3. Declaração de isenção ou de não incidência referente ao “ICMS”, assinada pelo 
representante legal da licitante, sob as penas da lei, se for o caso e não for 
apresentada a certidão exigida na alínea “d” do subitem 7.1.2. 

7.5.4. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 
43 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal (subitem 7.1.2. do 
edital), mesmo que esta apresente alguma restrição. 

        7.5.4.1. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, 
conforme o art. 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008 e 147/2014. 

  7.5.4.2. A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará 
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultada a Administração convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem da classificação para a assinatura do contrato ou revogar a 
licitação; 

7.5.5. A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-
se-á mediante a apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos 
do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
REGISTRO DO COMÉRCIO-DNRC ou outro documento oficial idôneo; 

7.5.6. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora o 
contrato celebrado e executado pelo estabelecimento que apresentou a documentação. 
7.5.6.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de 
ambos os estabelecimentos (referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação econômico-financeira e técnica). 

7.5.7. A documentação exigida deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou 
autenticada por servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. 
Caso a documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita se for original, se for 
cópia deverá também ser autenticada; 

7.5.8. Todas as certidões deverão estar com seu prazo de validade vigente na data designada para 
a realização da sessão pública, sendo que será confirmada na Internet a validade e 
autenticidade das mesmas; 

7.5.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo (a) próprio (a) Pregoeiro (a) 
(Coordenador (a)), na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo Sr. Prefeito, na hipótese 
de existência de recursos; 

7.5.10. Se a licitante desatender às exigências previstas na Cláusula VII, o(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
8.1. Poderá participar desta Licitação, toda e qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

8.2. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 
   8.2.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de licitar e contratar com a Administração Pública, em virtude de penalidade recebida de 
qualquer órgão entidade ou unidades administrativas dos governos Federal, Estadual ou 
Municipal. 

    8.2.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou 
municipal, para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção de que trata o 
inciso anterior. 

   8.2.3. Esteja sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial. 

   8.2.4. Funcione sob-regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou formas assemelhadas; 

   8.2.5. Contem com funcionário ou servidor público municipal entre seus dirigentes, gerentes, 
acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 
responsável técnicos ou subcontratados. 

8.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de 
responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
CLÁUSULA NONA – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
9.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. O credenciamento 
só poderá ser efetivamente encerrado, pelo pregoeiro(a), após conclusão do cadastro dos licitantes 
no sistema do pregão presencial. 
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9.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro (a) a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação (anexo III), e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação. 

9.3. A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
9.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital ou qualquer 

outra exigência preconizada para a correspondente apresentação; 
9.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes ou 

vantagem não prevista neste edital; 
9.3.3. Que apresentam preços acima dos praticados no mercado, com taxas excessivas ou 

manifestamente inexequíveis ou simbólicas; 
9.3.4. Que não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa, e não seja possível 

realizá-lo em sessão. 
9.4. No tocante aos preços às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 
tomando-se como corretos os valores unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor final da proposta. 

9.5. Serão abertos, na presença dos interessados, os envelopes que contiverem as propostas de 
preços, as quais serão analisadas individualmente para o lote licitado, sendo selecionadas as que 
estiverem compatíveis com as exigências do edital. 
9.5.1. As propostas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 

critérios: 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

9.6. O (A) Pregoeiro (a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

9.7. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

9.8. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances verbais, 
dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em valores distintos 
e decrescentes, inferiores à proposta de Menor preço total por lote. 
9.8.1.  Somente será(ão) aceito(s) lance(s) que seja(m) inferior(es) ao valor do MENOR PREÇO 

POR LOTE cotado na proposta escrita e / ou do último menor lance verbal oferecido, 
observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: 

 

REDUÇÃO MÍNIMA PARA CADA LANCE: 

Lote 01 R$ 5.000,00 

 
9.8.2. Quando convocado pelo pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance verbal 

implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
a classificação final. 

9.8.3. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver 
disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

9.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

9.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas.  
9.11. O (A) Pregoeiro (a) poderá negociar com o autor do menor preço visando redução de preços. 
9.12. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade de menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 
9.13. Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações 

posteriores, ou seja, quando o classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a 
proposta do mesmo for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada 
(1º), a empresa de pequeno porte ou microempresa poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, caso 
atenda aos demais requisitos previstos neste edital; 
9.13.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese 

acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 
remanescentes com propostas de valor igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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9.13.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 

9.13.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item (9.13.), o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

9.13.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

9.13.5. A nova proposta deverá ser apresentada na sessão presencial no prazo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances e convocação do (a) pregoeiro (a), sob pena 
de preclusão e, no caso de convocação remanescente (subitem 9.13.1.) no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos a contar da convocação oficial da mesma. 

9.14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data próxima da 
apresentação das propostas, apurada mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

9.15. Considerada aceitável a oferta de melhor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu (s) autor (es), depois de encerrada a etapa de lances do lote e classificadas 
todas as propostas. 

9.16. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 
9.16.1. Substituição e apresentação de documentos, ou 
9.16.2. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

9.17. A verificação será certificada pelo Pregoeiro (a) e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

9.18. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

9.19. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação, previstos neste edital, a licitante será 
declarada vencedora do certame.  

9.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

9.21. Será declarada vencedora a proposta aceita que atender todas as exigências editalícias e 
apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE. 

9.22. Se todos os licitantes forem desclassificados, por não atenderem as condições do edital, o 
pregoeiro poderá observar o que determina o art. 48, §3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.23. Caso o licitante não se faça presente na sessão, por ter encaminhado os documentos exigidos 
pelo correio apenas ou tenha pessoa não credenciada, o mesmo não poderá participar da etapa de 
lances, negociação e manifestar a intenção de recorrer. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS QUESTIONAMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
10.1 A proponente poderá solicitar questionamentos complementares por meio de correspondência 

protocolada na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria da Educação aos cuidados do 
Pregoeiro ou pelo e-mail compras.edu@bauru.sp.gov.br 

10.2 As consultas de questionamento poderão ser formuladas com no mínimo 03 (três) dias de 
antecedência antes da data final consignada para a entrega das propostas, e, se consideradas 
pertinentes, a exclusivo critério do Pregoeiro, serão respondidas. 

10.3 Caso a proponente não solicite esclarecimentos dentro do prazo legal, pressupõe-se que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer 
reclamação posterior. 

10.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

10.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 

10.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

10.7. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do (a) Pregoeiro (a) 
(Coordenador (a)) poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas 
razões, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde 

mailto:compras.edu@bauru.sp.gov.br
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logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente. 

10.8. A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso. 
10.9. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
10.10. Os memoriais recursais deverão ser endereçados à Divisão de Compras e Licitações da 

Secretaria da Educação, no endereço citado no preâmbulo deste edital, no horário das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. 

10.11. Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) Coordenador (a) terão efeito suspensivo face do 
julgamento das propostas e da habilitação ou inabilitação do licitante. 

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

10.13. Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro (a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

10.14 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

10.15. Não havendo recurso, o (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)) fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao proponente declarado vencedor e colocará o processo à disposição do Prefeito 
Municipal para homologação. 

10.16. A classificação será feita pelo menor preço por lote. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será efetuado em 24(vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas até o 

30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças, devidamente atestada, referente ao serviço prestado no mês anterior, obedecendo a 
ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a 
ser determinada pela Administração.  
          11.1.1. O pagamento da 1ª(primeira) parcela somente será efetuado, após o término da 
instalação de todos os equipamentos e aceite por parte do Município.  À critério do 
Município, o pagamento poderá ocorrer de forma proporcional de acordo com a entrega da 
instalação e monitoramento a cada unidade concluída. Devendo a licitante vencedora 
entregar o cronograma com as instalações concluídas e previstas. 

11.2. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão 
levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO 

12.1.  A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação 
feita pelo Departamento de Comunicação e Documentação, sob pena de decair do direito de 
contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de 
sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8666/93, 8883/94 e 10520/02. 

12.2.  Quando a Licitante vencedora não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas, será 
convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com 
vistas à celebração da contratação. 

12.3  Se, por ocasião da formalização do Contrato, as Certidões de Regularidade de Débito da Licitante 
vencedora perante o sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e a Trabalhista, estiverem com os prazos de validade 
vencidos, o órgão licitante poderá verificar a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Licitante vencedora 
será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com 
prazos de validade, sob pena de a contratação não se realizar. 

12.5.  A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
após a assinatura do contrato, a garantia para assegurar sua plena execução, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação, em uma das 
modalidades prevista pelo art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.6.  A garantia prestada pela licitante vencedora será liberada após a execução do contrato, mediante 
solicitação por escrito. E se prestada em dinheiro, será corrigida com base no IPCA/IBGE. 

12.7.  Em caso de prorrogação de contrato, a Licitante vencedora deverá prestar a garantia de 5% sobre 
o valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente efetuada. 

12.8.  Se a garantia prestada for desfalcada por conta de multas ou outro motivo de direito, a Licitante 
vencedora será notificada através de correspondência registrada, para no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas completar o valor da garantia, sob pena de rescisão contratual caso não cumpra essa 
previsão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
13.1.  No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, a 

Contratante reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total 
de 5 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, sem prejuízo  das demais sanções previstas no art. 
87 da Lei Federal n.º 8666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam:  

 13.1.1. Advertência; 
 13.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 13.1.  
           13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a Administração, com prazo não superior a 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes para a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção com base 
no subitem anterior. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA 
14.1.  A Licitante vencedora obriga-se a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação 

do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Bauru, comprovante de garantia, de   
valor igual a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, correspondente a R$....(....). 

14.2.  A garantia deverá ser complementada sempre que houver defasagem em relação ao valor inicial, 
sendo tal complemento apresentado ao Município de Bauru no prazo de 5 (cinco) dias úteis após 
a publicação do extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Município de Bauru. Em caso de 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato, a garantia deverá ser renovada, mantendo-se o 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado atualizado. 

14.3.  A garantia depositada poderá, a critério do Município, ser utilizada para cobrir eventuais multas 
e/ou não cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela Licitante vencedora, inclusive 
indenização de terceiros. 

14.4.  Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, a garantia deverá ser reconstituída pela   
Licitante vencedora, imediatamente à notificação pelo Município, de forma a manter o valor 
compatível com o valor da contratação, devidamente atualizado. 

14.5.  A garantia somente será levantada após o recebimento definitivo dos serviços, não devendo juros 
ou correção monetária, salvo quando prestada em dinheiro, caso em que será atualizada 
monetariamente. Não sendo cumpridas quaisquer das obrigações contratuais, a garantia ficará 
retida até a solução da pendência. 

14.6.  A garantia poderá ser substituída por outra no decorrer da execução dos serviços, com anuência  
do Município de Bauru. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2.  O (A) Pregoeiro (a), ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

15.3.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 
indenização; 

15.4.  O resultado do presente certame, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis 
de divulgação, serão divulgados no Diário Oficial de Bauru e no endereço eletrônico 
www.bauru.sp.gov.br. 

15.5.  Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo (a) Pregoeiro (a). 
15.6.  A participação na presente licitação implica o conhecimento e submissão a todas as cláusulas e 

condições deste edital. 
15.7.  A adjudicação do item objeto deste Pregão não implicará direito à contratação. 
15.8.  A posição adotada pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), face à dúvida suscitada, será 

encaminhada aos licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste  Edital, 
sujeitando-os indistintamente. 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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15.9 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou 
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o(a) 
Pregoeiro (a) (Coordenador (a)) porventura julgar necessários. 

15.10 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)), sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 

15.11 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. 
15.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da Licitante Vencedora fará parte dos autos 

do processo e não será devolvida ao proponente.  
15.13  A licitante vencedora obriga-se a manter, durante todo o período de vigência do Contrato, as 

condições de habilitação exigidas no certame licitatório.  
15.14.  Não poderá a licitante vencedora ceder ou transferir o objeto do Contrato a ser celebrado, no 

todo ou parte, bem como caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem 
previa e expressa autorização do Município. 

15.15. O Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra 
providencia na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts 77 a 80, da Lei 
Federal nº 8666/93 estando assegurados, em quaisquer hipótese, as garantias constitucionais ao 
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

15.16. É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive 
Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados na 
legislação vigente 

15.17. Na nota fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ 
nº 46.137.410/0001-80, número do processo e numero do empenho. 

15.18. No mesmo prazo fixado no item 11.1, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e 
Notificação (Anexo IX), em cumprimento a Resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do 
Estado. 

15.19. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera              
administrativa, será competente o foro da Comarca de Bauru. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ANEXOS DO EDITAL 
16.1 Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 

16.1.1.    Especificação do objeto (Anexo I); 
16.1.2.    Minuta do Contrato (Anexo II); 
16.1.3.    Modelo de Declaração que cumpre Requisitos Habilitação (Anexo III); 
16.1.4.    Modelo de Procuração para Credenciamento (Anexo IV); 
16.1.5.    Declaração de inexistência de impedimento legal (Anexo V); 
16.1.6.   Declaração de cumprimento do art. 27 da Lei 8.666/93 e Art. 7º, XXXIII da Constituição 

Federal (Anexo VI); 
16.1.7.   Formulário Modelo de Proposta de Preços  (Anexo VII); 
16.1.8.   Declaração (Anexo VIII); 
16.1.9.   Termo de ciência e notificação (Anexo IX); 
16.1.10. Declaração de conformidade (Anexo X); 

 16.1.11. Cadastro do Responsável (Anexo XI) e 
16.1.12. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo XII); 
16.1.13. Relação das Unidades Escolares (Anexo XIII). 

Bauru, 14 de setembro de 2015. 
 
 
 
 

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E SERVIÇOS 
1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
(EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTOS APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO, MELHOR DESCRITOS NA ESPECIFICAÇÃO DO 
ANEXO I, através de contrato. 

1.2.  SERVIÇOS: A licitante vencedora será responsável pelos materiais necessários para a instalação 
dos equipamentos, mão de obra de instalação, montagem e manutenção preventiva e corretiva e 
pronto atendimento dos equipamentos devendo ser utilizados todos os recursos necessários de 
hardware e software com os drives adequados para o funcionamento dos equipamentos e 
treinamento operacional.              

          1.2.1. Os serviços deverão ser executados utilizando-se dos materiais de infraestrutura de modo 
que não fique fiação aparente.  
          1.2.2. A licitante vencedora deverá atender a qualquer chamado / manutenções, inclusive, 
em horários noturnos e aos sábados, domingos e feriados. 
1.3. Todos os serviços deverão ser acompanhados e executados por técnicos qualificados. 
1.4. Licitante vencedora deverá iniciar execução da instalação e a colocação em funcionamento dos 

Sistemas Eletrônicos de Alarme nas unidades relacionadas em até 20 (vinte) dias corridos a contar 
da assinatura do contrato e finalizada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos. 

1.5. A entrega e instalação dos equipamentos, objeto desta licitação, deverá ser efetuada nas Unidades 
da Secretaria da Educação, conforme relação de unidades, correndo por conta e risco da licitante 
vencedora as despesas de embalagem, montagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

1.5. Os locais a onde serão instalados os equipamentos, poderão ser visitados para efeito de 
apresentação de proposta, sendo que as proponentes, caso façam a visita deverão realizar 
agendamento prévio com o Departamento de Educação Infantil, telefone: 3226-3643 e/ou 
Departamento de Ensino Fundamental telefone: 3227-3534. 

 
Cláusula Segunda - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS 
2.1. A locação do sistema de alarme deverá contemplar: 

Nº DE 
ORDEM 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUANTIDADE 

01 

Kit de alarme com central micro processada. 
Com no mínimo 08 setores na placa e 1 no teclado, arme e 
desarme por senhas com capacidade de aceitação de no mínimo 
de 48 usuários com  senhas distintas, comunicador com no mínimo 
duas vias de transmissão, sendo TCP/IP e GPRS, com suporte 
para bateria, fonte, teclado tecnicamente compatível com o Kit da 
mesma marca e procedência.  

90 

02 Bateria selada 7.0 A/H 12v.  90 

03 
Sirene Piezzoelétrica 120 Db. Compactada com som de alta 
potência, para utilização como acessório em painéis de alarme, 
alimentação 12 volts, potência sonora 120 dB, consumo 300 mA 

90 

04 

Sensor infravermelho dupla tecnologia (micro-ondas + PIR + Pet 
entre 20 e 45 kg). Com lentes de filtro ótico que evitam falsos 
disparos provocados pela luz solar, ajuste de sensibilidade em dois 
níveis, imune a animais de pequeno porte, campo de detecção 
mínimo de 12 m, controlado por microprocessador, com sensor de 
violação ou tamper anti-violação. 

1.226 * 
quantidade 
estimada 

05 
Sensor magnético porta, frequência/transmissão 433,92 Mhz, com 
alcance de 100m. 

221 * quantidade 
estimada 

06 
Button, bastão, ou outro sistema eletrônico necessário para o registro de rondas. 
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Cláusula terceira - MATERIAS NECESSÁRIOS PARA INFRAESTRUTURA A SEREM LOCADOS: 
 
3.1. A locação do sistema de alarme deverá contemplar todos os materiais para infraestrutura como: 
Conduite zincado ¾”  (barra 03 metros), Condulete ¾”  em alumínio com tampa, Braçadeira tipo U ¾”, 
Cabo 02 pares dupla isolação, e o que mais se fizer bom e necessário para a instalação e 
funcionamento do sistema de alarme. 
 
Cláusula quarta - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. DA COMPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARME 
4.2. A Licitante vencedora somente deverá utilizar em seus Sistemas Eletrônicos de Alarme, Centrais de 
Alarme que sejam devidamente homologadas pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 
conforme estabelece a Resolução 242/2000, da ANATEL. 
4.3. As especificações técnicas e as configurações dos equipamentos referentes aos Sistemas de 
Segurança Eletrônicos de Alarme nas especificações mínimas. 
4.4. Todos os equipamentos deverão ser novos, inclusive deverá ser passada nova fiação, não 
sendo permitida a utilização de emendas. 
4.5. Os sistemas de alarme deverão ser instalados nas Unidades relacionadas pela CONTRATANTE. 
4.6.  A Licitante vencedora deverá confeccionar e afixar, preferencialmente na fachada de todas as 
unidades relacionadas, placas que contenham no mínimo o nome, telefone e logotipo da Licitante 
vencedora e os seguintes dizeres “Sistema de Alarme Monitorado 24 horas”. 
4.7. A Licitante vencedora deverá entregar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, 
cronograma completo relacionando as unidades e respectivas datas de instalação dos 
Equipamentos de Alarme. 
4.8. Licitante vencedora deverá iniciar execução da instalação e a colocação em funcionamento dos 
Sistemas Eletrônicos de Alarme nas unidades relacionadas em até 20 (vinte) dias corridos a contar 
da assinatura do contrato e finalizada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos. 
4.9. A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a Licitante 
vencedora das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos. 
4.10. Após a instalação dos sistemas de alarme, a CONTRATANTE verificará o atendimento aos 
requisitos técnicos e funcionais exigidos. Serão rejeitados pela CONTRATANTE os equipamentos que 
estiverem em desacordo com as especificações, devendo a Licitante vencedora substituir os 
equipamentos rejeitados no prazo de até 5 (cinco) dias corridos após o recebimento de comunicação 
formal do CONTRATANTE. 
4.11. Até 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, a Licitante vencedora deverá apresentar os projetos e plantas da implantação de 
alarmes efetivadas de todas as unidades relacionadas, onde conste a localização exata da central 
de alarme, dos sensores infravermelhos, sensores magnéticos e das sirenes instaladas, devendo 
ser enviados ao Setor de Vigilância, gravado em mídia do tipo CD (compact disc) em software 
gráfico a ser indicado pela CONTRATANTE.  
4.12. Após o término da vigência contratual a Licitante vencedora obriga-se em até 90 (noventa) 
dias retirar/ desinstalar seus equipamentos. 
 
 Cláusula quinta– DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
5.1. O sistema de monitoramento compreende um conjunto de equipamentos controlados por 
computador, cuja função é permitir ao seu operador acompanhar e tomar providências relativas ao 
funcionamento, verificação e registro da origem e tipos de alarmes (eventos) ocorridos, bem como testes 
remotos de todos os sistemas de alarmes concentrados na central de monitoramento. 
5.2. A configuração básica da central de monitoramento operada pela  Licitante vencedora deverá 
estar em conformidade com a especificação aprovada pela ABESE (Associação Brasileira de Segurança 
Eletrônica). 
5.3. A Licitante vencedora deverá realizar por 24 (vinte e quatro) horas diárias, de forma ininterrupta, 
o serviço de monitoramento total, garantindo e responsabilizando-se, integralmente, pelo perfeito 
funcionamento da Central e dos Sistemas a ela coligados, para pronta detecção dos sinistros e 
acionamento imediato das autoridades de Segurança Pública competentes. 
5.4. A Licitante vencedora deverá realizar auto - teste, diariamente, em todas as unidades, no 
período noturno (das 19h às 07h) de 30 (trinta) em 30 (trinta) minutos, e nos sábados, domingos e 
feriados, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia. O software de monitoramento deverá ser capaz de 
controlar os testes de transmissão, com diferentes intervalos de tempo e no caso do não recebimento do 
sinal em período pré-determinado, deverá gerar automaticamente sinal sonoro na tela da central de 
monitoramento. Sempre que houver um evento de alarme, deverá haver comunicação do sistema de 
alarme à central de monitoramento da Licitante vencedora. 

5.4.1. Considera-se auto-teste, a verificação da funcionalidade dos sistemas eletrônicos de 
alarme, através da comunicação da central de alarme com a central de monitoramento. 
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 5.4.2. A central da Licitante vencedora deverá ser capaz de reconhecer cortes na fiação 
telefônica da unidade como evento de alarme, tomando todas as providências como se assim fosse. 
5.5. A Licitante vencedora deverá executar todos os serviços de monitoramento, inclusive o auto-
teste, através deste equipamento, sendo essa a primeira via de comunicação enquanto a linha 
convencional discada a segunda. 
5.6. A Licitante vencedora deverá manter uma página segura na internet com senha de acesso 
restrita para uso exclusivo da área de segurança do CONTRATANTE, que permita acesso a qualquer 
momento (24h) dos registros de eventos (log), da central de monitoramento exclusivo das unidades da 
CONTRATANTE, a fim de verificação em real time de relatórios de auto-teste, arme/ desarme, 
gravações e outros. 

5.6.1. A segurança dos dados deverá ser garantida através de software exclusivo para este 
fim, mantendo proteção contra possíveis invasões que tenham a intenção de obter informações sobre a 
rotina de trabalho e operação dos sistemas de alarme instalados em unidades do CONTRATANTE. 

5.6.2. A critério da Licitante vencedora poderá ser instalado um terminal informatizado (espelho 
de monitoração) nas dependências do CONTRATANTE, dotado de todos seus acessórios e periféricos 
em substituição do subitem 5.6 deste apêndice. Para tanto, fica claro que a Licitante vencedora deverá 
ministrar treinamento adequado quanto à operação do terminal ao pessoal da CONTRATANTE.  
5.7. A Licitante vencedora deverá informar, imediatamente via telefone, quaisquer ocorrências tão 
logo sejam detectadas pela Central de Monitoramento, aos responsáveis designados pela 
CONTRATANTE e aos Órgãos de Segurança Pública, quando for o caso e decorrido 10 (dez) minutos, 
certificar-se das providências operacionais efetivamente adotadas para debelar o inconveniente. 
5.8. Para as ocorrências recebidas na Central de Monitoração, a Licitante vencedora deverá 
acionar sua equipe de pronto atendimento, que executar á uma checagem prévia na unidade 
visando constatação de eventos ou indícios de movimentação no interior da unidade, ficando no 
local até a chegada da equipe de pronto atendimento do CONTRATANTE.  

5.8.1. A Central de Monitoração da Licitante vencedora deverá posicionar imediatamente 
a equipe de plantão do CONTRATANTE que acionara sua equipe de Pronto Atendimento 
para verificação in-loco da unidade, de acordo os procedimentos mencionados na 
cláusula sexta deste apêndice. 

5.9. Todas as comunicações, mensagens, conversações entre Licitante vencedora e 
CONTRATANTE e/ou Órgãos de Segurança Pública, deverão ser gravadas para posterior 
verificação, caso necessário ou requisitado.  
         5.9.1.  A solução para gravação de voz é de responsabilidade da Licitante vencedora. 
5.10. Quando detectada a ocorrência pela Central de Monitoramento por sinal de “pânico policial”, a 
Licitante vencedora deverá imediatamente acionar os Órgãos Públicos de Segurança, em seguida a 
área de segurança do CONTRATANTE e posteriormente a unidade. Para tanto, fica claro que haverá o 
“sistema de senhas e contra-senhas” em caso de situações de “pânico policial”. A Licitante vencedora 
deverá ainda acompanhar a ocorrência e certificar-se das providências efetivamente adotadas para 
debelar o inconveniente. 
5.11. A Central de Monitoramento deverá estar localizada em BAURU/SP, ser monitorada 24 horas 
todos os dias por pessoal próprio da Licitante vencedora, possuir EQUIPE DEVIDAMENTE TREINADA 
E ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA, DOTADA DE TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E FAX DA 
PRÓPRIA EMPRESA, para atender prontamente as demandas do Contratante, sem quaisquer ônus 
adicionais. 
 5.11.1. A Central de Monitoramento deverá ser dotada de um sistema de grupo gerador a cargo 
da Licitante vencedora, capaz de suprir (alimentar) a Central para garantia de funcionamento do 
sistema. O gerador deve ser dotado de dispositivo que em caso de falta de energia na rede pública, 
automaticamente assuma o fornecimento de energia para a Central de Monitoramento, sem intervenção 
humana. 
5.12. A Licitante vencedora deverá encaminhar ao CONTRATANTE, no prazo de até 04 horas, via fax 
ou e-mail, toda vez que solicitado, relatório contendo justificativas de ocorrências detectadas na Central 
de Monitoramento e ações desencadeadas para resolução do inconveniente. 
5.13. O CONTRATANTE através de funcionários designados, fará inspeções periódicas nas 
instalações da Licitante vencedora, em especial na Central de Monitoramento. 
 
 Cláusula sexta – DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
6.1.  A CONTRATANTE poderá solicitar os serviços de manutenção corretiva por telefone, fax, e-mail ou 
qualquer outro meio de comunicação disponível por meio de qualquer funcionário de sua área de 
segurança. 
6.2. A Licitante vencedora deverá manter no mínimo 01 (um) técnico à disposição da CONTRATANTE 
durante 24 horas. 
6.3.  A Licitante vencedora prestará o serviço de manutenção preventiva e corretiva, e adequação em 
todos os sistemas de alarmes constantes na especificação, mantendo-os em condições normais de 
funcionamento, efetuando, ainda, os ajustes e reparos necessários. 
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6.3.1. As visitas para realização de reparos técnicos corretivos devem ser efetuadas pela 
Licitante vencedora, de segunda a domingo, inclusive feriados, a qualquer horário do dia ou noite, na 
unidade onde o sistema estiver instalado, sendo que fora do horário de funcionamento das unidades, 
obrigatoriamente, os funcionários da Licitante vencedora deverão estar autorizados e/ou acompanhados 
do pessoal da área de segurança do CONTRATANTE. 

6.3.2.   A Licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas relativas aos deslocamentos 
de seus técnicos. 
6.4.  A Licitante vencedora obriga-se a atender qualquer solicitação de reparo técnico corretivo, no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas a contar do chamado. 
6.5.  A Licitante vencedora obriga-se a reparar e solucionar falhas em todos os dispositivos que 
apresentem defeitos e/ou, eventualmente, forem danificados, recolocando-os em plena operação 
no prazo máximo de 04 (quatro) horas a partir do chamado, sob pena de arcar com os custos de 
vigilância armada que tal demora venha impor ao CONTRATANTE. 
6.6. A Licitante vencedora deverá fornecer ao responsável pela Unidade uma cópia da "Ordem de 
Serviço Corretivo” constando todos os dados do serviço prestado, peças e componentes substituídos. 
6.7.  A Licitante vencedora deverá dispor de um estoque mínimo de peças de reposição para um rápido 
restabelecimento dos sistemas, em caso de falha. 
6.8. Caberá à Licitante vencedora fornecer ao CONTRATANTE relação dos seus empregados 
credenciados a efetuarem os serviços de manutenção, contendo nome e número da carteira de 
identidade dos mesmos, atualizando-a sempre que houver modificações.  
6.9. A Licitante vencedora deverá  comunicar todas as intervenções necessárias nas unidades ao 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 04 (quatro) horas, por escrito, via fax, e-mail ou outra 
forma de transmissão. 
6.10. A Licitante vencedora deverá substituir toda e qualquer peça ou componente que se fizer 
necessário, durante as intervenções técnicas corretivas, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
6.11. A Licitante vencedora deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de operação, 
substituindo às suas expensas todas as partes, peças, baterias e componentes desgastados ou 
danificados, sem ônus para o CONTRATANTE. 
6.12. A Licitante vencedora deverá apresentar imediatamente todo e qualquer esclarecimento 
necessário ao bom uso do equipamento por parte do CONTRATANTE, inclusive por escrito, sempre que 
solicitado. 
6.13.  A Licitante vencedora deverá efetuar, a cada intervenção técnica corretiva, também a revisão 
geral do sistema eletrônico de alarme, incluindo limpeza. 
6.14. Ficará a cargo da Licitante vencedora o treinamento dos funcionários da CONTRATANTE, até o 
limite máximo de 05 (cinco) funcionários por unidade, sem custos adicionais para o CONTRATANTE, 
quanto ao uso do sistema de forma apropriada. 

6.14.1. A Licitante vencedora deverá fornecer à área de segurança patrimonial da 
CONTRATANTE, relatório dos treinamentos realizados, bem como a relação dos funcionários treinados, 
via fax ou e-mail. 
6.15. A Licitante vencedora deverá fornecer a cada unidade e à área de segurança patrimonial do 
CONTRATANTE um manual simplificado em português com as orientações de operação do sistema e 
outros materiais didáticos necessários. 
6.16.  Prestar os serviços de manutenção, sempre por intermédio de técnicos treinados e habilitados 
com todo o ferramental, aparelhos de medição, peças, materiais de consumo e equipamentos 
necessários. 
6.17. Comunicar por escrito qualquer modificação que julgar necessária nas instalações e/ou 
equipamentos, para melhoria do desempenho e da manutenção do mesmo. 
6.18.  Efetuar a desinstalação, reinstalação e adaptação necessária, de equipamentos em decorrência 
de alteração interna de lay-out ou mudança de endereço de unidades, sem custos para a 
CONTRATANTE. 
6.19.  Ficará a cargo da Licitante vencedora os custos necessários para recolocar os sistemas em 
seu pleno funcionamento - fornecimento de peças, componentes, produtos e serviços -, 
decorrentes de danos causados aos sistemas ou qualquer de seus componentes em função de 
delitos – furtos, arrombamentos, assaltos, vandalismos - praticados contra as Unidades do 
Contratante;  
6.20. Se houver necessidade da realização de serviços mencionados nos subitem 6.18. deste apêndice, 
estes serão solicitados formalmente pelo CONTRATANTE. 
 
Cláusula sétima – DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 
7.1. Os serviços de Pronto Atendimento deverão ser prestados assim que o sistema de alarme for 
acionado nos demais horários prevalece o sistema de pânico. 
7.2. Em casos de instruções/violações do alarme, falhas de energia, falhas de comunicação e 
quaisquer outras ocorrências fora do horário de funcionamento da unidade, em qualquer um dos 
sistemas de alarme relacionados na especificação como Atendimento: “SIM” ou “NÃO”, a Licitante 
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vencedora prestará o serviço de Pronto Atendimento necessário através de equipe motorizada, dotada 
de equipamentos de comunicação e composta por homens treinados e aptos a essa atividade, que 
comparecerá à unidade num PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) MINUTOS. 
7.3. Além da providência citada no subitem 7.2., a central de monitoração da  Licitante vencedora 
deverá acionar via telefone, o Plantão da área de segurança patrimonial do CONTRATANTE, 
imediatamente após a ocorrência observada. 
 7.4. A critério da Licitante vencedora, as equipes de Pronto Atendimento deverão manter-se 
baseadas nas zonas de atuação ou manter-se em regime de rondas visando o atendimento dentro do 
prazo especificado. 
7.5. Ao chegar na unidade, a equipe de Pronto Atendimento deverá efetuar uma checagem 
perimetral minuciosa, atentando para sinais e indícios de sinistro, tais como: trancas, travas e 
fechaduras forçadas ou abertas, danificação de portas, janelas, vitrauxs e demais acessos, corte da rede 
telefônica, corte da rede elétrica, danificação de grades, etc., e aguardar a equipe de plantão da área de 
segurança patrimonial do Contratante que procederá a abertura da unidade.   
7.6. Se for constatado que ocorreu algum tipo de violação no imóvel, a equipe de Pronto 
Atendimento deverá manter contato imediato com os Órgãos de Segurança Pública visando a adoção de 
providências para vistoria interna da unidade e preservação do local para perícia policial. 
7.7. Caso haja a danificação do sistema de alarme, em decorrência da violação do imóvel, a equipe 
de pronto atendimento obriga-se a acionar a Central de Monitoramento e a área de manutenção da 
Licitante vencedora, visando reparar todos os dispositivos que apresentem defeitos e/ ou eventualmente 
danificados, recolocando-os em plena operação no prazo máximo de 04 (quatro) horas a partir da 
constatação da ocorrência, sob pena de arcar com os custos de vigilância armada que tal demora venha 
impor ao CONTRATANTE, conforme sanções previstas. 
7.8. Quando da chegada da equipe de plantão da área de segurança do CONTRATANTE, a equipe 
de Pronto Atendimento deverá oferecer todo o apoio necessário durante a abertura, vistoria interna e 
fechamento da unidade. 
7.9. Caberá ainda à Licitante vencedora emitir e encaminhar ao CONTRATANTE, em no máximo 
24(vinte e quatro) horas após a ocorrência da situação de alarme, (tenha ou não ocorrido violação do 
imóvel), relatório escrito da vistoria realizada pela Equipe de Pronto Atendimento. 
7.10. Em casos de instruções/ violações do alarme, falhas de energia, falhas de comunicação e 
outros, fora do horário de funcionamento da unidade, em qualquer um dos sistemas de alarme 
relacionados na especificação como Atendimento: “NÃO”, a Licitante vencedora deverá acionar o Órgão 
de Segurança Pública, Delegacia ou Batalhão de Polícia Militar mais próximo da unidade, solicitando 
que seja feita uma vistoria externa em todo o imóvel, visando a verificação de existência de vestígios de 
violação na unidade, mantendo contato posterior com o órgão para obtenção de informações sobre o 
evento. 
7.11. Além da providência citada no subitem 7.9, a central de monitoração da  Licitante vencedora 
deverá acionar via telefone, o Plantão da área de segurança patrimonial do CONTRATANTE, 
imediatamente após a ocorrência observada.  
7.12. Caberá à Licitante vencedora fornecer ao CONTRATANTE relação dos empregados credenciados 
a efetuarem os serviços de Pronto Atendimento, contendo nome e número da carteira de identidade dos 
mesmos, atualizando-a sempre que houver modificações.  
7.13. A Licitante vencedora deverá apresentar os empregados responsáveis pelos serviços de 
atendimento e vigilância devidamente identificados e portando crachá com timbre da empresa, foto e 
demais dados pessoais. 
 
Cláusula oitava – CENTRAL DE MONITORAMENTO - DETALHAMENTO DE CONFIGURAÇÃO 
BÁSICA 
8.1 . EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO: 

8.1.1.  Receptores de sinal de alarme. Todos os receptores de sinal de alarme devem 
necessariamente conter os seguintes itens: 
a) entrada de alimentação em rede elétrica de 127 VAC e/ou 220VAC; 
b) autonomia de 08 horas de funcionamento em caso de falta de energia comercial; 
c) indicador visual do número do assinante, código de ocorrência, data e hora; 
d) sinalizador sonoro para indicar a chegada de um sinal; 
e) entrada para duas linhas telefônicas; 
f) impressora interna (bilhete) ou saída para conexão de uma externa, para registrar hora, data, número 
do assinante e código de ocorrência no momento da chegada do sinal; 
g) reset manual do sinalizador sonoro; 
h) saída para atendimento. 

8.2. EQUIPAMENTOS AUXILIARES: 
a) moto gerador de 127 VAC e/ou 220VAC com autonomia de funcionamento de no mínimo 08 horas; 
b) nobreak estático; 
c) estabilizador de tensão 
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d) gravador de voz; 
e) impressora; 
f) BACKUP de todos os equipamentos de modo a obter segurança funcional. 
8.3. NORMAS ESTRUTURAIS DE FUNCIONAMENTO: 

8.3.1. Número de operadores: 
a) O dimensionamento do número de operadores por turno deverá obedecer aos critérios técnicos que 
regulam o assunto; 

8.3.2. Receptora sobressalente: 
a) deverá sempre existir 01 (uma) receptora pronta para entrar em funcionamento imediato, caso a 
receptora principal pare de funcionar. 

8.3.2 Gravação de voz: 
a) deve ser automática no ato do atendimento ou após a discagem; 
b) deve ter boa qualidade de áudio; 
c) deve ser gravado em mídia móvel; 
d) sinal de registro para o gravador; 
e) acesso ao gravador e as gravações somente ao gerente de operações; 
f) todas as ligações de conversações do monitoramento devem ser gravadas. 

8.3.3. Software de gerenciamento: acima de 200 assinantes o software é obrigatório e deverá 
conter os seguintes registros de operação: 
a) proteção do banco de dados; 
b) senhas para níveis de acesso; 
c) capacidade própria de BACKUP; 
d) dados cadastrais e dados de operação independentes. 

8.3.4. Registro de operação de linha telefônica: 
a) a identificação da linha telefônica, que está sendo usada pelo operador deve ser feita por software de 
monitoração ou para sistema de bilhetagem. 
8.5 NORMAS DE OPERAÇÃO 

8.5.1. Definição dos sinais de alarmes: 
8.5.1.1.  sinal de coação; 

             8.5.1.2.  sinal de pânico; 
             8.5.1.3.  sinal de violação; 

8.5.1.4.  falha de comunicação; 
8.5.1.5. falha de energia. 
8.5.1.6.  Registro físico em papel, individual para cada cadastrado. Este registro deve sempre 

estar disponível ao operador. 
8.5.1.7.  Diário de operação: 

a) todas as ocorrências de operação dos termos de trabalho devem ser registradas e assinadas pelos 
operadores do termo. 

8.6. Os sinais de alarmes requerem ação imediata. 
a) Manter registro de todas as ocorrências e gravações por no mínimo 90 dias. 
8.7. OUTROS: 
 8.7.1. Software exclusivo que permita emitir relatórios, mesmo que parciais quando solicitado, 
nos quais deverão constar: 
a) nome da Unidade onde foi acionado o alarme; 
b) data e horário do acionamento; 
c) data, horário e identificação do responsável pela ativação/desativação do sistema ou se for o 
caso, data e horário da auto-ativação; 
d) providências adotadas; 
e) campo destinado a observações; 
f) identificação do usuário do sistema portátil de pânico 

8.7.2. Software exclusivo, com capacidade para registrar de imediato a ocorrência de alarme e 
fornecer ao operador os seguintes dados: 
a) gerenciamento dos horários limites de abertura e fechamento de todas as Unidades indicado através 
de relatórios de ativação e desativação do sistema; 
b) endereço, telefone, fax, telex da dependência de onde partiu o sinal de alarme; 
c) nome e telefone residencial de no mínimo 4 (quatro) empregados da Unidade; 
d) telefone dos organismos policiais; 
e) quando do funcionamento noturno, identificação do setor onde foi localizado o sensor que ocasionou 
o disparo do alarme; 
f) registro do dia, hora e minuto da ocorrência; 
g) horário de ativação/desativação dos sistemas. 

8.7.3. Ter capacidade para registrar as operações efetuadas nas centrais de alarme 
localizadas nas Unidades. 

8.7.4. Possuir receptora de "BACK UP". 
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Cláusula nona - PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM ADOTADOS DURANTE O RECEBIMENTO 
DE OCORRÊNCIAS. 

9.1. Disparo de sensor de alarme próximo ao horário de abertura da unidade: 

Providências imediatas: 
Em caso de senha incorreta/não 
atendimento telefônico: 

Receber e registrar o sinal do disparo; 
Contatar o local do disparo; 
Aplicar o sistema de senha/ contra-senha; 
Informar-se sobre as causas dos disparos e 
tomar medidas saneadoras; 
Informar a área de segurança o ocorrido, o 
horário e das medidas já tomadas; 

Acionar imediatamente os Órgãos Públicos de 
Segurança e a área de Segurança Patrimonial 
da CONTRATANTE; 
Acompanhar a ocorrência até sua conclusão; 
Informar a área de segurança sobre as 
providências adotadas. 

 

9.2. Disparo de botão de pânico durante horário de expediente: 

Providências imediatas: Em caso de alarme falso: 

Receber e registrar o sinal; 
Acionar imediatamente os Órgãos Públicos de 
Segurança; 
Informar a área de segurança da ocorrência e 
horário; 
Contatar o local; 
Utilizar sistema de senha e contra senha; 
Acompanhar a ocorrência até sua conclusão; 
Informar a área de segurança do ocorrido 
todos os detalhes da ocorrência. 

Efetuar o cancelamento do chamado aos 
Órgãos Públicos de Segurança. 

 

9.3. Senha de coação: 

Providências imediatas: Em caso de falso alarme: 
Em caso de senha incorreta, 
não atendimento telefônico 
e horário fora de expediente: 

Receber e registrar o sinal; 
Acionar imediatamente os 
Órgãos Públicos de 
Segurança; 
Contatar o local; 
Aplicar sistema de senha/ 
contra-senha 

Cancelar o chamado aos 
Órgãos Públicos de Segurança; 
Informar a área de segurança da 
ocorrência e horário. 

Acionar imediatamente os 
Órgãos Públicos de 
Segurança; 

 
Acompanhar a ocorrência até 
sua conclusão. 

 

9.4. Disparo de alarme no encerramento da atividade: 

Providências imediatas: 
Em caso de não chegar sinal 
de arme: 

Em caso haver êxito ao 
Download: 

Receber e registrar o sinal; 
Contatar o local do disparo; 
Aplicar sistema de senha/ 
contra-senha; 
Aguardar se no prazo de 1 
(um) minuto há novo sinal 
de arme; 

Conectar por Download e 
verificar e/ou armar o sistema; 
Auscultar o ambiente através do 
áudio bidirecional; 
Informar a área de segurança 
sobre as providências adotadas. 

Acionar imediatamente a área 
de segurança do 
CONTRATANTE; 
Após acionar os alarmes a 
equipe de Pronto Atendimento 
de acordo com orientação do 
CONTRATANTE; 
Acompanhar a ocorrência até 
sua conclusão. 

 

9.5. Disparos após o alarme acionado: 
6.6. Falhas de energia elétrica e de 
comunicações: 

Horários: 
Seg. à Sex.: após fechamento da Unidade 
Sab./Dom./Feriados: 24 horas, salvo horário 
em que as unidades estejam abertas. 

Horários: 
Seg. à Sex.: do fechamento da Unidade até a 
abertura da mesma. 
Sab./Dom./Feriados: 24 horas, salvo horário 
em que as unidades estejam abertas. 
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Providências imediatas Providências imediatas: 

Receber e registrar o sinal do disparo; 
Conectar por Download e verificar o sistema; 
Auscultar o ambiente através do áudio 
bidirecional; 
Acionar a equipe de Pronto Atendimento de 
acordo com orientação do CONTRATANTE; 
Comunicar detalhadamente a área de 
segurança sobre ocorrência, informando das 
providências já adotadas; 
Acompanhar o andamento da ocorrência 
mediante visualização dos sinais de desarme 
e arme na Central de Monitoramento; 
Acompanhar a ocorrência até sua conclusão. 

Receber e registrar o sinal; 
Conectar por Download e verificar o sistema; 
Auscultar o ambiente através do áudio 
bidirecional; 
Acionar a equipe de Pronto Atendimento de 
acordo com orientação do CONTRATANTE; 
Comunicar detalhadamente a área de 
segurança sobre ocorrência, informando das 
providências já adotadas; 
Acompanhar o andamento da ocorrência 
mediante visualização dos sinais de desarme 
e arme na Central de Monitoramento; 
Acompanhar a ocorrência até sua conclusão; 

 

9.6. Outras situações (pânico policial, mascaramento de sensores, violação de tamper, 
etc). 

Horários: 
Seg. à Sex.: unidades em funcionamento; 
Sab./Dom./Feriados: 24 horas, salvo horário em que as unidades estejam abertas. 

Providências imediatas: 

Receber e registrar o sinal do disparo; 
Conectar por Download e verificar o sistema; 
Auscultar o ambiente através do áudio bidirecional; 
Acionar a equipe de Pronto Atendimento de acordo com orientações do CONTRATANTE; 
Comunicar detalhadamente a área de segurança sobre ocorrência, informando das 
providências já adotadas; 
Acompanhar o andamento da ocorrência mediante visualização dos sinais de desarme e arme 
na Central de Monitoramento; 
Acompanhar a ocorrência até sua conclusão. 
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ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º  
PROCESSO N.º 05.485/2013 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME 
COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) 
UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EMEI, 
EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS 
ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS 
APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 
EMPRESA ............................................................................. 

 
O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrita no CNPJ. sob n.º 
46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Senhor  
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, Prefeito Municipal, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de 
maio de 1986 e nº 6618 de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio 
de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., na rua ........., n.º ..., telefone 
........, e-mail ......... inscrita no CNPJ sob n.º..........., daqui em diante denominada “CONTRATADA”, 
representada neste ato  por......................., portador do RG. n.º ................ e CPF  n.º......................... 
 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições 
da Lei Federal nº 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a 
Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal nº 10520/02 e Decreto Municipal nº 10123/05, tanto quanto pelas 
cláusulas e condições do Pregão Presencial n.º 89/2015, Processo n. 05.485/2013, com todos os seus 
anexos que fazem parte integrante deste, bem como as seguintes: 
 
Cláusula Primeira - DO OBJETO E DO PRAZO 
1.1. A Contratada obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao processo n.º 

05.485/2013 a prestar ao CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) 
HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EMEI, 
EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS 
APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRONTO 
ATENDIMENTO, melhor descritos nos ANEXOS I E VII do Edital nº 273/2015. 

1.2. O Contrato terá vigência pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes. 

 
Cláusula Segunda: DA COMPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARME 
2.1. A CONTRATADA somente deverá utilizar em seus Sistemas Eletrônicos de Alarme, Centrais de 

Alarme que sejam devidamente homologadas pela ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações) conforme estabelece a Resolução 242/2000, da ANATEL. 

2.2. As especificações técnicas e as configurações dos equipamentos referentes aos Sistemas de 
Segurança Eletrônicos de Alarme deverão estar em conformidade com as especificações mínimas 
constantes no ANEXO I do Edital nº 273/2015. 

2.3 Todos os equipamentos deverão ser novos, inclusive deverá ser passada nova fiação, não 
sendo permitida a utilização de emendas. 

2.4. Os sistemas de alarme deverão ser instalados nas Unidades relacionadas pela CONTRATANTE. 
2.5. A CONTRATADA deverá confeccionar e afixar, preferencialmente na fachada de todas as unidades 

relacionadas, placas que contenham no mínimo o nome, telefone e logotipo da CONTRATADA e os 
seguintes dizeres “Sistema de Alarme Monitorado 24 horas”. 

2.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, 
cronograma completo relacionando as unidades e respectivas datas de instalação dos Equipamentos 
de Alarme. 
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2.7. A CONTRATADA deverá iniciar execução da instalação e a colocação em funcionamento dos 
Sistemas Eletrônicos de Alarme nas unidades relacionadas em até 20 (vinte) dias corridos a contar 
da assinatura do contrato e finalizada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos. 

2.8. A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos. 

             2.8.1. Após a instalação dos sistemas de alarme, a CONTRATANTE verificará o atendimento 
aos requisitos técnicos e funcionais exigidos. Serão rejeitados pela CONTRATANTE os equipamentos 
que estiverem em desacordo com as especificações constantes no anexo I do Edital nº 273/2015, 
devendo a CONTRATADA substituir os equipamentos rejeitados no prazo de até 5 (cinco) dias corridos 
após o recebimento de comunicação formal do CONTRATANTE. 
2.9. Até 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, a CONTRATADA deverá apresentar os projetos e plantas da implantação de 
alarmes efetivadas de todas as unidades relacionadas, onde conste a localização exata da 
central de alarme, dos sensores infravermelhos, sensores magnéticos e das sirenes 
instaladas, devendo ser enviados ao Setor de Vigilância, gravado em mídia do tipo CD 
(compact disc) em software gráfico a ser indicado pela CONTRATANTE.  

2.10. Após o término da vigência contratual a CONTRATADA obriga-se em até 90 (noventa) dias 
retirar/ desinstalar seus equipamentos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços avençados sejam realizados 

com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 
3.2. Atender rigorosamente as especificações e cumprir os prazos definidos neste Contrato. 
3.3. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em razão da natureza do serviço 
contratado; 

3.4. Cumprir rigorosamente o Código Civil, o Código de Especificações, as Normas Técnicas da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e 

demais normas e regulamentos pertinentes; 
3.5. As substituições de peças ou componentes ou o upgrade de software e atualização de versões dos 

equipamentos e material de limpeza que se fizerem necessários, bem como transporte dos técnicos e 
dos equipamentos, quando for o caso, correrão inteiramente por conta da CONTRATADA; 

3.6. Assumir a responsabilidade civil pelos riscos decorrentes da execução dos serviços e por todos os 
danos materiais ou morais, que, em razão da execução dos serviços, venham a ser causados a 
pessoas ou a bens de terceiros, por seus empregados, técnicos ou prepostos de qualquer natureza; 

3.7. Dar início à execução dos serviços até o 20º (vigésimo) dia corrido, contado a partir da data de 
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Bauru; 

3.8. Manter entendimentos com o Município de Bauru objetivando evitar interrupções ou paralisações na 
execução dos serviços ou nas atividades do próprio Município; 

3.9. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 
Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; 

3.10. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, bem como às redes de 
infraestrutura ou edifícios, em decorrência da execução dos serviços; 

3.11. Quando for o caso, providenciar, às suas custas, a execução de toda a sinalização necessária, de 
acordo com as normas vigentes do DETRAN, ficando responsável por qualquer acidente que vier a 
ocorrer em decorrência de sua falta; 

3.12. Executar os serviços através de técnicos devidamente habilitados, ficando submetidos, quando em 
serviço nas dependências do CONTRATANTE, às normas das unidades; 

3.13. Os empregados, quando nas dependências das Unidades de Ensino, deverão portar crachá de 
identificação, onde constará, explicitamente, no mínimo a razão social da CONTRATADA e o nome 
do empregado; 

3.14. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade do 
CONTRATANTE, os empregados necessários à execução do serviço objeto deste Contrato, 
cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária, etc.; 

3.15. Assumir expressamente todos os riscos decorrentes da relação de emprego mencionados no 
subitem 3.14, não cabendo ao CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, ônus de eventuais 
condenações judiciais, imposições de multas pelo Poder Público ou pagamento de quaisquer 
indenizações por acidentes do trabalho; 

3.16. Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus empregados, tais como: horas-extras, 
indenizações e outras vantagens, de forma que os trabalhos do CONTRATANTE não sejam 
prejudicados em função de reivindicações trabalhistas; 
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3.17. Manter um contingente de reserva para suprir eventuais ausências de seus profissionais que 
venham acontecer em decorrência de férias, licença saúde, faltas ao serviço etc., sem ônus para o 
CONTRATANTE; 

3.18. Promover a substituição do profissional que, a juízo do CONTRATANTE, não preencher as 
condições de idoneidade e de capacidade técnico-profissional exigível para o bom desempenho de 
suas atividades, bem como daqueles que, durante a execução dos serviços, não estejam 
correspondendo ao desempenho esperado, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE; 

3.19. Atender às determinações da fiscalização e prestar informações exatas, não criando embaraços; 
3.20. Cumprir o cronograma de entrega e instalação constante da proposta; 
3.21. Após a entrega e instalação dos sistemas de alarme, a CONTRATADA deverá ministrar 

treinamento sobre o funcionamento do equipamento aos usuários, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE; 

3.22. Manter os equipamentos em perfeitas condições de operação, substituindo, às suas expensas, 
todas as peças, baterias e, componentes desgastados ou danificados, com exceção daqueles 
comprovadamente danificados por má utilização pelo e/ou vandalismo; 

3.23. Adotar providências no sentido de identificar todo e qualquer tipo de acionamento do alarme, 
visando evitar o acionamento de órgãos policiais quando não houver necessidade; 

3.24. Executar os serviços dentro dos horários estabelecidos pelo CONTRATANTE, através de pessoas 
idôneas e tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar o CONTRATANTE por quaisquer 
danos causados às suas instalações; 

3.25. Efetuar, a cada intervenção técnica corretiva, também, a revisão geral do sistema e do 
equipamento, incluindo limpeza; 

3.26. Fornecer aos funcionários das Unidades de Ensino protegida, treinamento e manuais de utilização 
dos equipamentos; 

3.27. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada 
na execução dos serviços ou defeitos no equipamento, bem como dar ciência da conclusão de todas 
as intervenções no sistema, sempre que solicitado; 

3.28. Diligenciar para que seus empregados não executem outros serviços que não os previstos no 
objeto deste Contrato; 

3.29. Substituir os técnicos que, a juízo do CONTRATANTE, não atenderem às necessidades ou 
exigências do serviço; 

 
Cláusula Quarta  - DO PREÇO E PAGAMENTO 
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na cláusula primeira a 

importância de R$............... (   ), que será suportado pela dotação orçamentária: Ficha 81 e 115. 
4.2.  Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, 

taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que 
possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

4.3.  Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na 
fase de habilitação, comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a 
imediata atualização das mesmas. 

4.4.  A falta de apresentação dos documentos atualizados mencionados no item 4.3, implicará na 
suspensão do(s) pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

4.5. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.4. 

4.6.  O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade 
mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo Contratante.  

4.6.1 O pagamento da 1ª(primeira) parcela somente será efetuado, após o término da 
instalação de todos os equipamentos e aceite por parte do Município.  À critério do 
Município, o pagamento poderá ocorrer de forma proporcional de acordo com a entrega 
da instalação e monitoramento a cada unidade concluída. Devendo a licitante vencedora 
entregar o cronograma com as instalações concluídas e previstas. 

4.7.  No caso de atraso no pagamento por parte do Contratante haverá a incidência de juros moratórios 
de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para 
pagamento até o efetivo pagamento. 

4.8.  O Contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas 
no art. 65, § 1º  da Lei Federal nº 8666/93. 

 
Cláusula quinta - DO OBJETO, DOS SERVIÇOS, DA MANUTENÇÃO E DA ENTREGA 
5.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
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(EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTOS APROPRIADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO, MELHOR DESCRITOS NA ESPECIFICAÇÃO DO 
ANEXO I, através de contrato. 

5.2.  SERVIÇOS: A licitante vencedora será responsável pelos materiais necessários para a instalação 
dos equipamentos, mão de obra de instalação, montagem e manutenção preventiva e corretiva e 
pronto atendimento dos equipamentos, onde deverá ser usado todos os recursos necessários de 
hardware e software com os drives adequados para o funcionamento dos equipamentos e 
treinamento operacional.              

          5.2.1.Os serviços deverão ser executados utilizando-se dos materiais de infraestrutura de modo 
que não fique fiação aparente.  
          5.2.2. A licitante vencedora deverá atender a qualquer chamado / manutenções, inclusive, em 
horários noturnos e aos sábados, domingos e feriados. 
          5.2.3.   Todos os serviços deverão ser acompanhados e executados por técnicos 
qualificados. 
5.3. Licitante vencedora deverá iniciar execução da instalação e a colocação em funcionamento dos 

Sistemas Eletrônicos de Alarme nas unidades relacionadas em até 20 (vinte) dias corridos a contar 
da assinatura do contrato e finalizada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos. 

5.4. A entrega e instalação dos equipamentos, objeto desta licitação, deverá ser efetuada nas Unidades 
da Secretaria da Educação, conforme relação de unidades, correndo por conta e risco da licitante 
vencedora as despesas de embalagem, montagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

5.5. Os locais a onde serão instalados os equipamentos, poderão ser visitados para efeito de 
apresentação de proposta, sendo que as proponentes, caso façam a visita deverão realizar 
agendamento prévio com o Departamento de Educação Infantil, telefone: 3226-3643 e/ou 
Departamento de Ensino Fundamental telefone: 3227-3534.  

 
Cláusula Sexta - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
6.1.  No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, a 

Contratante reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total 
de 5 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, sem prejuízo  das demais sanções previstas no art. 
87 da Lei Federal n.º 8666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam:  

 6.1.1. Advertência; 
 6.1.2. Multa de 10%(dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 5.1.  
           6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a Administração, com prazo não superior a 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes para a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção com base 
no subitem anterior. 

 
Cláusula sétima - DA GARANTIA 
7.1 A Licitante vencedora obriga-se a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do 

extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município de Bauru, comprovante de garantia, de   valor 
igual a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, correspondente a R$....(....). 

7.2 A garantia deverá ser complementada sempre que houver defasagem em relação ao valor inicial, 
sendo tal complemento apresentado ao Município de Bauru no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 
publicação do extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Município de Bauru. Em caso de 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato, a garantia deverá ser renovada, mantendo-se o 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado atualizado. 

7.3 A garantia depositada poderá, a critério do Município, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou 
não cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela Licitante vencedora, inclusive 
indenização de terceiros. 

7.4 Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, a garantia deverá ser reconstituída pela   
Licitante vencedora, imediatamente à notificação pelo Município, de forma a manter o valor 
compatível com o valor da contratação, devidamente atualizado. 

7.5 A garantia somente será levantada após o recebimento definitivo dos serviços, não devendo juros ou 
correção monetária, salvo quando prestada em dinheiro, caso em que será atualizada 
monetariamente. Não sendo cumpridas quaisquer das obrigações contratuais, a garantia ficará retida 
até a solução da pendência. 
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7.6 A garantia poderá ser substituída por outra no decorrer da execução dos serviços, com anuência  do 
Município de Bauru. 

 
Cláusula Oitava - CONDIÇÕES GERAIS 
8.1. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o contrato no todo ou em parte, sem prévia e 

expressa autorização do CONTRATANTE. 
8.2. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o contrato, as condições de habilitação exigidas 

no certame licitatório. 
8.3. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei 
Federal nº 8666/93. 

8.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo 
recusá-lo ou solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no 
Edital de Licitação nº 273/2015 e do presente contrato. 

8.5. O CONTRATANTE, em todo o tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si, 
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá sem prejuízo 
das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, rescindir o contrato, com base e na forma das 
disposições dos art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8666/93. 

8.6. Na nota fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59 – C.N.P.J. 
46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato.   

 
Cláusula Nona - DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8666/93 e 

demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 
9.2. Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não forem resolvidas 

amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução 
judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  
E por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato, 
firmam o mesmo em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas abaixo 
nomeadas. 

Bauru, ,...... de ............... de 2015. 
 
 
 
 

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 
Prefeito Municipal 

 
 

Contratada 
 

Testemunhas 
 

NOME: __________     NOME: ________________ 
RG:          RG: 
CPF:          CPF: 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
 

 
PROCESSO Nº 5.485/2013 - EDITAL N° 273/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.°  089/2015 

 
 
Local e data 
 
À ............... (indicação do órgão licitante) 
................... (indicação da Cidade e Estado) 
 
 
Srº  Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n. º 10.520/2002, a empresa 
............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 89/2015, cujo objeto é a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM 
MONITORAMENTO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, EM 90 (NOVENTA) 
UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EMEI, EMEII, EMEFS E OUTROS CENTROS 
ADMINISTRATIVOS), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS APROPRIADOS CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO. 

 
...................., .... de ............. de 2015. 

 
 

...................................................................... 
assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
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Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))               Sr(a)..........................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes 
para  representar a (Razão Social da Empresa) perante ....................  (indicação do órgão licitante), no 
que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 89/2015, com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 
na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), 
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 
pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
Outorgante. 
 A presente Procuração é válida até o dia ............. 
Local e data. 
(Assinatura(s) do(s) outorgante(s), com poderes para este fim, conforme Contrato Social da empresa) 
(A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para comprovação da 
validade da mesma). 
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ANEXO V 
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO 
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     A Firma/Empresa _____________________________________ , 
sediada na rua ____________________ , n

o
 ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o n
o
 ___________, por seu representante legal (Diretor, 

Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 

______, _____ de ______ de ______. 
 
 

_________________________________________ 
assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 
Declaração de cumprimento art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
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_______________________________________, inscrito do CNPJ n.º 
__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz.  
 

______, _____ de ______ de ______. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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Nome da Proponente: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço:      Cidade:                  Estado: 
Telefone:      Fax: 
E-mail: 
       
Setor Solicitante: Secretaria da Educação 
Em conformidade com as especificações dispostos no Anexo I do Edital nº 273/2015, propomos: 
 
LOTE 01 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM 
MONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS: 

IT
E

M
 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 

VALOR 
TOTAL 

SERVIÇO 
+ 

MATERIAIS 
MENSAL 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

SERVIÇO 
+ 

MATERIAIS 
24 MESES 

(R$) 

01 

Prestação de serviços de locação de sistemas eletrônicos de alarme com 
monitoramento, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, em 90 (noventa) 
Unidades da Secretaria da Educação (EMEI, EMEII, EMEFS e outros centros 
administrativos), através de equipamentos apropriados conforme especificação 
mínima, incluindo materiais, mão de obra de instalação, manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos e pronto atendimento, melhor descritos na 
especificação do ANEXO I, incluindo: 
90 unidades KIT DE ALARME COM CENTRAL MICRO PROCESSADA. 

Com no mínimo 08 setores na placa e 1 no teclado, arme e desarme por senhas 
com capacidade de aceitação de no mínimo de 48 usuários com  senhas 
distintas, comunicador com no mínimo duas vias de transmissão, sendo TCP/IP e 
GPRS, com suporte para bateria, fonte, teclado tecnicamente compatível com o 
Kit da mesma marca e procedência.  
MARCA:_____________________________________ 

 
90 unidades Bateria selada 7.0 A/H 12v.  
MARCA: _____________________________________ 

 
90 unidades Sirene Piezzoelétrica 120 Db. Compactada com som de alta 

potência, para utilização como acessório em painéis de alarme, alimentação 12 
volts, potência sonora 120 dB, consumo 300 mA. 
MARCA:____________________________________  

 
Qtde. estimada: 1.226 unidades Sensor infravermelho dupla tecnologia (micro-

ondas + PIR + Pet entre 20 e 45 kg). Com lentes de filtro ótico que evitam falsos 
disparos provocados pela luz solar, ajuste de sensibilidade em dois níveis, imune 
a animais de pequeno porte, campo de detecção mínimo de 12 m, controlado por 
microprocessador, com sensor de violação ou tamper anti-violação. 
 MARCA:____________________________ 

 
Qtde. estimada 221 unidades. Sensor magnético porta, frequência/transmissão 

433,92 Mhz, com alcance de 100m. 
 MARCA:______________________________ 
 
MATERIAS PARA INFRAESTRUTURA: Conduite zincado ¾”  (barra 03 metros), 

Condulete ¾”  em alumínio com tampa, Braçadeira tipo U ¾”, Cabo 02 pares 
dupla isolação, e o que mais se fizer bom e necessário para a instalação e 
funcionamento do sistema de alarme. 
Button, bastão, ou outro sistema eletrônico necessário para o registro de rondas. 
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PRAZO DE ENTREGA ________________________(Conforme item 2.3. do edital) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ________________ (Conforme item 11.1. do edital) 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __________(Conforme subitem 6.1 alínea “a” do edital) 
 
GARANTIA:  ________________________________ (Conforme item 13.3. do edital) 
 
 
Responsável pela assinatura do Contrato: 
Nome Completo: 
R.G.: 
C.P.F.:     
 
Indicações Bancárias 
 
Banco:                            Agência:                          Conta: 
 
 
“DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE OS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COTADOS ATENDEM 
PLENAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL Nº 273/2015” 
 
 

................................................................................. 
Assinatura do representante legal 

Nome Completo: ........................................................................ 
RG: ......................................... CPF: ......................................... 

Data: ........../........../2.015 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 
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Local e data 
 
À ............... (indicação do órgão licitante) 
................... (indicação da Cidade e Estado) 
 
Srº  Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita 
no CNPJ sob o n.º __________________, não possui sucursal e nem presta serviço de tributação 
municipal na base territorial do Município de Bauru. 
 
 

 
...................., .... de ............. de 2015. 

 
 

............................................................. 
Assinatura do representante legal 

 
 

OBS:  A DECLARAÇÃO CONTIDA NESTE ANEXO  DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR 
EMPRESA DE OUTRO MUNICÍPIO 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
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CONTRATANTE:________________________________________________________ 
CONTRATADA:_________________________________________________________ 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):_____________________________________________ 
OBJETO:______________________________________________________________ 
ADVOGADO(S): (*)_______________________________________________________ 
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 
aos interessados. 
 
 
LOCAL e DATA:_______________, _____/______/2015. 
 
 
CONTRATANTE 
 
Nome e cargo:_________________________________________________________ 
E-mail institucional:______________________________________________________ 
E-mail pessoal:_________________________________________________________ 
Assinatura:____________________________________________________________ 
 
CONTRATADA 
 
Nome e cargo:__________________________________________________________ 
E-mail institucional ______________________________________________________ 
E-mail pessoal:__________________________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________________________________ 
 
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE À SER ANEXADA NA PROPOSTA ESCRITA 

 
PROCESSO Nº 5.485/2013 - EDITAL N° 273/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.°  089/2015 

 
 
 
(dados do licitante: razão social, CNPJ, endereço), por meio de seu representante legal, declara a quem 
possa interessar, sob as penas da lei, que os serviços e equipamentos cotados atendem plenamente 
todas as especificações constantes dos Anexo I e VII do Edital de Licitação n° 273/2015. 

________ ____ de _____ de _____ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO XI 
 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO 
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CONTRATANTE:  
CONTRATADA: 
CONTRATO Nº  
OBJETO: 
 

Nome  

Cargo  

RG nº   

Endereço Residencial (*)  

Endereço Comercial (*)  

Telefone  

E-mail  

 
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 
 

Nome  

Cargo  

Endereço Comercial do Órgão/Setor  

Telefone e Fax  

E-mail  

 
Bauru,     de                     de 2015. 

 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
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     DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________________ (denominação da 
pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa(      ) ou empresa de 
pequeno porte(        ), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 
Pregão Presencial nº 89/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Bauru. 
 

 
_____________, ___ de ______________de 2015 

 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome:.......................................... 
RG nº. .......................................... 
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ANEXO XIII 

RELAÇÃO DE LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS SISTEMAS DE ALARMES 
 

 

a) EMEII 

Nº ESCOLA ENDEREÇO 

01 Aida Tibiriçá Borro Rua Major Fonseca Osório, 4-60 Vila Antártica 

02 Arlindo Boemer Guedes Azevedo Alameda Cártago, qd 06 Santa Edwirges 

03 Antonio Daibem Rua Carmo Bartolotti, Q.6 s/nº Vânia Maria 

04 Dalva de Freitas Rua João Borges, 2-60 Jardim Progresso 

05 Etelvina Araujo Almeida Rua Julio Simões, 2-45 Vila Garcia 

06 Garibaldo Praça dos Viajantes, s/nº Jardim Santana 

07 Giseli Marie S.Pinto Savi Rua Alfredo Rodrigues de SouzaQ.13 – Vila Celina 

08 Glória Cristina Mello Lima Rua Rodrigo Romero, 3-47Vl Sto Antônio 

09 Horácio Gonçalves de Paula Rua José Sbeghen, 1-115 Vl.Tecnológica 

10 Hubert Radmarkes Rua dos Enfermeiros, s/nº Gasparine 

11 Irene Ferreira Chermont Alameda dos Crisântemos, Q.5 Parque Vista Alegre 

12 Jardim Ivone Rodovia Cesário José de Castilho , KM 346  Quinta Bela Olinda 

13 José Toledo Filho Rua Sargento Manuel Faria Inojosa Q9 – Nova Esperança 

14 Lilian AP. Hadad Rua Dezenove, 3-40 Leão XIII 

15 
Luzia Maria Daibem Ferraz de 
Arruda 

Rua Luiz Marcílio Bernardo, 3-160 Nobuji Nagasawa 

16 Luzia Terezinha O. Braga Av. das Bandeiras, 12-50 Vl. Industrial 

17 Márcia Andaló Al. Demóstenes, 10-45 P. Roosevelt 

18 Márcia Ernesta Zwicker Di Flora Rua Capitão João Antonio, 4-44 Centro 

19 Maria de Fátima Figueiredo Rua Santo Garcia, Q.05 Pousada da Esperança 

20 Maria Helena Amatini Rua Tomaz Bosco, Q.1 Jardim Ouro Verde 

21 Madre Tereza Calcutá Rua Maria José Silvério dos Santos, 2-35 Bauru XXII 

22 Mônica C. de Carvalho Alameda Urano, 6-51 Santa Edwirgues 

23 Iara Conceição Vicenti Rua Cesar Cruz Ciafrei s/n Pq Vista Alegre 

24 Venâncio R.G. de Azevedo Rod. Com. João Ribeiro de Barros, KM.225/226 - Aimorés 

25 Wilson Monteiro Bonato Av. Nossa Senhora de Fátima, 16-29  Jardim Europa 

EMEI 

Nº ESCOLA ENDEREÇO 

26 Abigail Flora Horta Rua Pônciano Ferreira de Menezes, Q.6  Panorama 

27 Antonio Guedes de Azevedo Rua Antonio Gasparine, 1-31 Jardim Ferraz 

28 Aparecida Pereira Pezzatto Rua Bernardino de Campos, 16-16  Vila Souto 

29 Aracy Pellegrina Brazoloto Rua José Neves Soriano, 4-60 Vila Dutra 

30 Carlos Corrêa Vianna Rua Marieta França, Q.8 Jardim Gerson França 

31 Carlos Gomes Peixoto de Mello Rua Carmo Bartolotti, 3-30 Jardim Vânia Maria 

32 Catarina Paulucci Silva Rua Benedito Raimundo de Mattos, Q.3 Vila São Paulo 

33 Chapeuzinho Vermelho Rua Tamandaré, 29-74 Vila Ipiranga 

34 Dorival Teixeira de Godoy Rua Luiz Boneti, 1-260 Jardim Pagani 

35 Edna Kanla Faina Alameda dos Miosotis, 5-49 Parque Vista Alegre 
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36 Floripes Silveira de Souza Rua João Guedes, 1-80 Edson Francisco da Silva 

37 Francisco Gabriele Neto Rua Cuba, 7-80 Vila Independência 

38 Gasparzinho Rua Marcondes Salgado, 2-56 Centro 

39 Gilda dos Santos Improta Rua Antonio Bortone, 1-140 José Regino 

40 Isaac Portal Roldan Rua Carlos G. Camargo, 3-81 Octávio Rasi 

41 Jaty Queiroz Gorreta Al. Campo Grande, 2-80 Vila Dutra 

42 Jayme Bichusky Rua Joaquim Felipe de Mello, 2-33 Jardim Godoy 

43 João Maringoni Rua Padre Nóbrega, 17-42 Vila Camargo 

44 José Gori Rua Carlos Pereira Bicudo, 4-130 Pq. Jaraguá 

45 Leila Berriel Aidar Rua Afonso Pena, 15-30 Vila Seabra 

46 Leila de Fátima Cassab Av. Cruzeiro do Sul, 13-15 Jardim Cruzeiro do Sul 

47 Lions Club Rua Silva Jardim 11-80 Bela Vista 

48 Magdalena P.S.Martha Rua Maria Elisa Nogueira, Q.1 Mary Dota 

49 Manoel Almeida Brandão Rua Bernardino de Campos, 6-68 Vila Falcão 

50 Márcia de Almeida Bighetti Rua Adauto de Carvalho, 1-180 Mary Dota 

51 Maria Alice Seabra Prudente Rua João de Goes M.Sayão Neto, 5-39 Vila Industrial 

52 Maria da Conceição Gelonesi Rua Márcia Andaló M. de Carvalho, 1-71 Jd. Rosa Branca 

53 Maria Elizabeth Camilo de Pádua Rua Maria Colonhesi, 1-35 Gasparine 

54 Maria Izolina T. Zanetta Rua Felicíssimo Antonio Pereira, Q.20 Vila Santista 

55 Maria Rosa da Conceição Lima Rua Anthero Donini, 1-115 Pres. Geisel 

56 Mirian Ap. de Oliveira Rua Luiz Carlos M.Balaminuth,  2-27 Fortunato Rocha Lima 

57 Nidoval Reis Rua Luiz Bortolieiro Neto, 1-49 Edmundo Coube  

58 Orlando Silveira Martins Rua Valdemir Nunes Medeiros, 4-100 Santa Luzia 

59 Pinóquio Rua Hermínio Pinto, 6-31 Higienópolis 

60 Roberval Barros Rua Marcel Pinto de Oliveira, Q.7 J. Ouro Verde 

61 Rosângela V. M. Carvalho Rua Orlando Ranieri, 7-38 Jardim Marambá 

62 Stélio Machado Loureiro Praça Rodrigues de Abreu, 3-51 Centro 

63 Valéria de Oliveira Asenjo Rua Joaquim Gonçalves Soriano, 6-25 Pousada Esperança 

64 Vera Lucia Cury Savi Rua Sargento Manoel Inojosa, 3-59 Nova Esperança 

EMEF 

Nº ESCOLA ENDEREÇO 

65 Alzira Cardoso Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, 4-45 - Jardim Chapadão 

66 Cônego Aníbal Di Frância Alameda Manoel Figueiredo, 1-20 Parque São Geraldo 

67 Claudete da Silva Vecchi Rua Roque Urias Batista, 4-20 Parque Viaduto 

68 Dirce Boemer Guedes de Azevedo Rua Antonio de Dezembro, 5-15 Parque Bauru 

69 Etelvino Rodrigues Madureira Rua Severino Dantas de Souza Jardim Flórida 

70 Geraldo Arone Rua João Prudente Sobrinho, 9-05 Fortunato Rocha Lima 

71 Ivan Engler de Almeida Av. Maria Ranieri, 4-30 Jardim Vitória 

72 José Francisco Junior Rua João Borges, 2-30 Jardim Progresso 

73 José Romão Rua Pedro de Castro Pereira, 8-20 Nova Bauru 

74 N E R  Rua Anthero Donnini, 1-125 Pres. Geisel 

75 Lourdes de Oliveira Colnaghy Rua Eng°João Batista Pacheco Fantin, 3-20 José Regino 
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76 Maria Chaparro Costa Alameda Urano, 5-38 Santa Edwirges 

77 Nacilda de Campos Rua Joaquim Marciano, 5-39 Jardim TV  

78 Santa Maria Rua Presidente Kennedy, 19-97 Vila Cardia 

79 Tereza Tarzia Rua Antonio Montebugnoli, 6-32 Nobuji Nagasawa 

80 Waldomiro Fantini Rua Primo Pegoraro, 2-45 Santa Cândida 

POLOS DO CEJA 

Nº ESCOLA ENDEREÇO 

81 Polo Jardim Petrópolis Rua Capitão Mario Rossi, 7-71 Jd Petrópolis 

82 Polo Jardim Redentor Rua Olava Moura, 2-36 Jd Redentor 

83 Polo Mary Dota Rua Maria Elisa de Oliveira, 1-100 N.H. Mary Dota 

84 Polo Jardim Godoy Rua Profa Aracy Santinho Barbieri, 2-50 Jd Godoy 

85 Polo Vila São Paulo Rua Sebastião Ferraz da Costa, qdra 4 Vila São Paulo 

86 Polo Edson Francisco da Silva Rua Profa Floripes Silveira de Souza, 8-1 N.H. Edson Fco da Silva 

87 Polo Jardim Eugenia Rua Paraguai, qdra 1 Jd Eugenia 

88 Polo Fortunato Rocha Lima Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-45 N.H. Fortunato R. Lima 

89 Polo Parque das Nações Rua Augusto Bastazini, 3-71 Pq das Nações 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

Nº LOCAL ENDEREÇO 

90 Napem Av. Duque de Caxias, 11-38. 

 


