
 

 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 564/2014 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação,  em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7892/2013, na 

competência de  Órgão Gerenciador, registra sua INTENÇÃO DE  REGISTRO DE 

PREÇOS no âmbito municipal, para contratação de empresa especializada em 

segurança eletrônica para prestação de serviço de sistema de alarme, 

monitoramento e gerenciamento de equipamentos de segurança eletrônica por 

demanda em regime de comodato, mediante realização de licitação pública na 

modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme  condições,  

especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 
1. CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA E PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO: 
 

 Alarme de intrusão com identificação do setor; 

 Checagem automática diária do correto funcionamento do sistema e da 
central de monitoramento; 

 Gerenciamento quanto aos horários de ativação e desativação do 
sistema, devendo, em caso de a ativação não ocorrer até o horário limite 
ou a desativação ocorrer antes do horário determinado, que o 
Monitoramento 24 horas da CONTRATADA deverá agir para que as 
devidas providências sejam tomadas; 

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

 Controle de queda de energia elétrica; 

 Rastreamento das áreas invadidas. 
 
 
1.1 Durante toda a vigência do contrato, concomitante com a prestação 
de serviços de segurança eletrônica, a CONTRATADA deverá realizar 
manutenções preventivas e manutenções corretivas, sempre que observar 
alguma falha no sistema ou informada pelo CONTRATANTE, devendo, 
para isso, comunicar sempre ao fiscal do contrato; 
 

1.2 A CONTRATADA deverá atender os requisitos e condições mínimas 
objetivadas nas medidas de controle de sistemas preventivos de segurança de 
modo a garantir o cumprimento da NR-10 na qual regulamenta a execução 
das atividades das empresas deste ramo. 
 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
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Os sistemas ofertados devem atender as seguintes especificações mínimas: 
 
2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME LOCAL  
 
 
REQUISITO MÍNIMO: 
 

 Zona de detecção de acordo com a quantidade de zonas programáveis; 

 Detecção de curto e corte da sirene; 

 Detecção de corte da linha telefônica; 

 Discadora para no mínimo 4 números telefônicos; 

 Gabinete plástico para proteção da central com alojamento para 
bateria; 

 Fonte de energia alternativa interna; 

 02 sirenes piezoelétrica inclusos; 

 02 teclados Inclusos; 

 Tempo de entrada e saída programável; 

 Alimentação: entre 100 e 240V AC. 
 
3. NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Instalação Dos Sistemas 
 
3.1.1. A CONTRATADA fornecerá equipamentos novos devidamente instalados, 
ofertando todos os equipamentos e materiais necessários, além da mão de 
obra, todo o material, todas as peças e todas as ferramentas necessárias, 
ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte durante 
processo de instalação. 
 
3.1.2. No que diz respeito aos materiais e insumos para a instalação dos 
equipamentos e da infraestrutura do local, fica neste item estabelecido que A 
CONTRATADA caberá todos os materiais e insumos necessários para a 
instalação do sistema de segurança, incluindo rasgo e fechamento de 
alvenarias para passagem de tubulações eletrodutos, todo e qualquer material 
e serviço necessário à instalação do sistema; 
 
 
3.1.3. Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos as instalações de 
todos os materiais solicitados inclusive partes elétricas, demais serviços de 

infra estrutura, acabamento e pintura das partes envolvidas; 
 
 
3.1.4 O CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades para que a 
CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos imóveis definidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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3.1.5. Os serviços serão executados por mão de obra especializada e deverão 
obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes deste termo; às 
normas da ABNT; às prescrições e recomendações dos fabricantes 
relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto; às 
normas internacionais consagradas, na alta das normas da ABNT ou para 
melhor complementar os temas previstos por essas; NR 10. 
 
3.1.6. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a 
causar, a terceiros ou ao patrimônio do Fundo Municipal de Saúde reparando 
às suas custas.  
 
3.1.7 Todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como 
forros, paredes, pisos, instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas 
pela CONTRATADA, de modo que permaneçam com as características 
originais de acabamento; 
 
3.1.8 Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas compatíveis com a 
aplicação a que se destinam. Serão recusados pela FISCALIZAÇÃO os que se 
encontrarem fora de especificação; 
 
3.1.9 O depósito de materiais e equipamentos, deverá ser instalado em local 
previamente aprovado e sob a responsabilidade da CONTRATADA, sendo a 
mesma obrigada a providenciar para estas áreas os dispositivos 
adequados à proteção contra incêndio determinados pelos órgãos 
competentes; 
 
3.1.10 Todas as despesas relativas à legalização dos serviços perante os 
órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da 
CONTRATADA; 
 
3.1.11 Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência 
que diga respeito à segurança do trabalho de seus empregados, bem como a 
exigência do uso dos equipamentos de proteção individual necessários, sob 
pena de paralisação imediata dos serviços; 
 
3.1.12. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela 
FISCALIZAÇÃO não eximem a CONTRATADA da total e irrestrita 
responsabilidade pelos serviços executados; 
 
3.1.13. Todos os serviços executados no interior do edifício, ou que ameace 

bens no interior deste, deverão ser precedidos de proteção (com lona 
impermeável) dos locais, objetos e materiais do ÓRGÃO. Caso necessário, a 
CONTRATADA providenciará o remanejamento destes para local protegido 
indicado pela FISCALIZAÇÃO; 
 
3.1.14. A CONTRATADA deverá providenciar diariamente a limpeza das 
áreas, evitando acúmulos de entulhos nos locais onde os serviços 
estiverem sendo realizados; 
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3.1.15. A CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços 
programados,não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia 
autorização da FISCALIZAÇÃO; 
 
3.1.16. A CONTRATADA ficará obrigada a ministrar treinamento para no 
mínimo 03 funcionários do prédio, onde fora instalado o sistema de segurança 
eletrônica, descrevendo todas as possíveis operações do sistema, ex.: 
ligar/desligar alarmes, etc; 
 
3.1.17. Os serviços somente serão considerados executados após o término de 
todas as etapas, a retirada dos entulhos, a reconstituição das partes 
danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas 
afetadas e o treinamento. 
 
 
3.2. CENTRAL DE ALARME E MONITORAMENTO 24H. 
 
3.2.1. Entende-se pelo monitoramento, o acompanhamento de eventos da 
central de alarme local em período integral (24 horas por dia, via telefone ou 
outro meio de transporte online de dados), que seja acionado automaticamente 
(online), sempre que alguém não autorizado acesse os ambientes protegidos de 
cada edifício sendo tomadas as medidas necessárias para verificar 
evento/acionamento da Segurança. 
 
3.2.2. Fica assim especificado que cada prédio terá um ou mais responsável, 
sendo um deste o administrador ou diretor de secretária e/ou o responsável 
para em caso de evento/acionamento do sistema lhe auxiliar acesso interno da 
edificação fora do horário de expediente. 
 
3.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
3.3.1. Entende-se por manutenção corretiva, aquela destinada a rever 
instalações, remover os defeitos de funcionamento de qualquer natureza 
apresentados pelos materiais, equipamentos e instalações. Deverá ser 
realizada sempre que a CONTRATADA detectar um defeito ou solicitado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
3.3.2. A CONTRATADA deverá realizar os seguintes procedimentos 
mínimospara cada Manutenção corretiva – Visita, através de emissão de 
relatório contendo as inspeções/ajustes: 

 

 Deverá ser realizados testes de disparo das barreiras e sensores, 
discadora, sirene, interrupção de energia elétrica e linha telefônica, 
para se verificar o perfeito funcionamento. 
 
3.3.3. A CONTRATADA deverá atender as chamadas de manutenção corretiva 
no prazo máximo de 02 horas. 
 
 



 

 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Providenciar a regularização dos serviços junto aos órgãos competentes. 
 
4.2. Executar os serviços observando as normas técnicas vigentes, o presente 
instrumento de referência, as especificações técnicas dos equipamentos, as 
práticas de boa execução, e empregando somente material de primeira 
qualidade, que atendam às exigências mínimas de mercado. 
 
4.3. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes aos trabalhos 
contratados, inclusive as de pagamento de seguro contra acidente de trabalho, 
seguro de responsabilidade civil em caso de falhas do sistema, regularização 
dos serviços junto aos órgãos competentes, entre outros; assim como por 
quaisquer danos a terceiros ocorridos durante a execução dos serviços. 
 
4.5. Nomear Responsável Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missão de, 
dentre outras coisas, prestar as necessárias orientações aos 
executores,garantindo assim o perfeito andamento dos serviços. 
 
4.6. Indicar PREPOSTO (gestor) que será o contato com o Fundo Municipal de 
Saúde e responderá pela execução de todos os serviços e deverá ser capaz de 
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
 
4.7. O Responsável Técnico e o PREPOSTO se reportará, sempre que houver 
necessidade, diretamente à FISCALIZAÇÃO do Contrato e deverá tomar todas 
as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer imperfeições, 
defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos serviços contratados; 
 
4.8. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e 
defeitos percebidos na execução dos serviços e/ou no fornecimento dos 
produtos contratados, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, sem qualquer ônus adicional para o Fundo 
Municipal de Saúde; 
 
4.9. Comunicar ao Gestor/Fiscal determinado pelo Fundo Municipal de 
Saúde, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a 
iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar ocorreto cumprimento 
dos serviços; 
 
4.10. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos 

equipamentos,ferramentas, peças, partes, componentes, acessórios e 
materiais empregados; 
 
4.11. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do(s) equipamento(s) 
licitado(s) comprometendo-se a substituí-lo(s), caso não atendam o padrão de 
qualidade exigido ou apresentem defeitos de fabricação durante a vigência do 
prazo de garantia; 
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4.12. A CONTRATADA para a execução do objeto estará obrigada satisfazer 
todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no processo 
licitatório. 
 
4.13. Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificações e 
demais condições estipuladas no processo licitatorio; 
 
4.14. Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
4.15. Manifestar justificadamente expondo os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior; 
 
4.17. A CONTRATADA estará obrigada durante a vigência do contrato a 
realizar a devida manutenção do equipamento no local instalado, ou retirar 
quando for necessário e após autorização do Fundo Municipal de Saúde o 
equipamento com defeito e substituí-lo; 
 
 
4.18. Realizar a manutenção, preventiva e corretiva, durante o prazo de 
vigência do contrato, de todos os equipamentos e materiais do sistema 
eletrônico, observados os parâmetros e rotinas estabelecidas pelos respectivos 
fabricantes, substituindo ou reparando, às suas expensas, todo e qualquer 
equipamento, componente ou material, com o objetivo final de continuidade e 
constância da atividade de monitoramento e vigilância eletrônicos das 
edificações indicadas neste processo licitatorio; 
 
4.19. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a 
mão de obra, peças, equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, 
utensílios, componentes, suprimentos, transporte e insumos necessários ao 
perfeito cumprimento dos serviços; 
 
4.20. Apresentar cronograma prévio de manutenção preventiva; 
 
4.21. Manter seus técnicos e empregados sempre, durante todo o tempo, 
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachás, com fotografia 
recente e em completas condições de higiene e segurança, bem como provê-
los,às suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e de segurança necessários; 

 
 
4.22. Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por 
parte de seus técnicos e empregados, de todas as normas internas e 
disciplinares determinadas pelo Fundo Municipal de Saúde, em especial das 
normas relativas à segurança e às Norma de Higiene e Segurança nos 
ambientes solicitados; 
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4.23. Manter sempre a disciplina nos locais de realização dos serviços, bem 
como substituir, sempre que demandado pela Gestor/Fiscal do Fundo 
Municipal de Saúde e independentemente de justificativa por parte deste, no 
prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer técnico 
ou empregado cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
repartição ou ao interesse do Serviço Público, além de impedir, também, 
qualquer futuro retorno dessa pessoa às dependências da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
 
4.26. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, 
serviços, licenças, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes do contrato, conforme exigência legal; 
 
4.27. Mesmo na ocorrência de estado de greve da categoria, a CONTRATADA 
fica obrigada à prestação do serviço, através de esquema de emergência; 
 
4.28. A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da FISCALIZAÇÃO do 
Fundo Municipal de Saúde, não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita 
responsabilidade pela execução de quaisquer serviços; 
 
4.29. Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do 
horário normal de expediente dos pontos determinados pelo Fundo Municipal 
de Saúde, das 07h00 às 18h00, deverão ser programados para outro horário, 
inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia anuência da 
FISCALIZAÇÃO, sem nenhum ônus adicional para o Fundo Municipal de 
Saúde; 
 
4.30. Executar os serviços e fornecer os produtos contratados estritamente 
dentro dos prazos estabelecidos. 
 
 
5. DOS PREÇOS E DOS PAGAMENTOS 
 
5.1. Dos preços: Os valores lançados nas planilhas de formação de preços 
deverão estar inclusos TODOS E QUAISQUER tributos, encargos sociais, 
seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a 
prestação do serviço, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, da 
CONTRATADA; 
 

5.2. Dos pagamentos: Os pagamentos do objeto contratado se darão na forma 
abaixo, sempre vinculada à apresentação das respectivas faturas, 
acompanhadas de todas as certidões exigidas por lei: 
 
5.2.1. O pagamento se dará mensalmente, com o somatório dos serviços 
prestados em cada Lote, na qual CONTRATADA foi declarada vencedora; 
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5.2.2. Fica estabelecido neste item que o pagamento dos equipamentos 
instalados serão realizados após a entrega das notas fiscais dos referidos 
produtos.  
 
 
Os Órgãos/Secretarias que tiverem a intenção de participar do referido 
Registro de Preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, 
deverão manifestar seu interesse de participação mediante o encaminhamento 
à  esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de  Registro de Preços- 
IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância 
com objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e  locais de 
instalação dos sistemas e disposições gerais para execução dos serviços e 
outras especificações pertinentes, antes da realização do procedimento  
licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tão intenção, dia 15 de 
fevereiro de 2014. 

 
 

   GURUPI –TO., 03 DE FEVEREIRO DE 2014 
  
 
 
 

Sueli S. S. Aguiar 
Secretária de Saúde 

Gurupi-TO 


