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SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MDO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
EDITAL – BENS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 
Processo Administrativo nº E:34000.0000003910/2020 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Secretaria de Estado de 
Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela 
Portaria nº 006/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 08.03.2021, sediado(a) 
na Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió/Alagoas - CEP 57.052-220, realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, por 
item, sob a forma de execução indireta, no regime de execução por empreitada por preço global, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto nº 68.118, de 31 de outubro de 
2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas no Edital.  
Data da sessão: 22/12/2021. 
Horário: 9h. 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
  
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação do(s) 
serviço(s) continuado de Segurança Eletrônica, compreendendo a disponibilização, instalação, 
manutenção e reposição de peças de equipamentos para implantação de sistema de 
captação,geração, gravação e monitoramento de imagens (SCGMI), centro de controle 
operacional (CCO), rede de dados em fibra óptica(RDFO) e sistema de controle de acesso de 
pessoas e veículos (SCAPV) para o complexo prisional de Maceió, conforme condições, 
quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global do grupo, observadas as 
exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2021, na classificação 
abaixo: 
Programa de Trabalho: 14.421.0221.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais 
PO: 000001 
Fonte de Recursos: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual) 
Elemento de Despesa: 3390-39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica) 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão. 
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 
à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o 
micro empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
4.3.2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
4.3.8. Instituições sem fins lucrativos; 
4.3.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º 
da Lei 9.637, de 1998, desde que os serviços objeto da licitação se insiram entre as atividades 
previstas no Contrato de Gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 
1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 
constitutivos; 
4.3.9. Sociedades cooperativas. 
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4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do 
sistema eletrônico, as seguintes declarações: 
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 
4.4.7. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários 
da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 
art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e no Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 
e trabalhista e à qualificação econômica financeira, assegurado aos demais licitantes o direito de 
acesso aos dados constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário e total; 
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no mínimo, a disponibilização, instalação, manutenção e reposição de 
peças de equipamentos, para implantação de Sistema de Captação, Geração e Gravação de 
Imagens (SCGGI), Centro de Controle Operacional (CCO), Rede de Dados em Fibra óptica 
(RDFO) e Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos(SCAPV).  
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital. 
6.3.1. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, 
com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.3.3. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de 
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 
orientações a seguir: 
6.3.3.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 
6.3.3.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, 
da planilha e haverá imediata glosa, quando do pagamento, ou redução, quando da repactuação, 
para fins de total ressarcimento do débito. 
6.3.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
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empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à 
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 
previsto no subitem anterior. 
6.3.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
6.4. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados no Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total, conforme Termo de Referência. 
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, 
deverá ser de R$ 20,00 (vinte reais). 
7.8.1. A escolha deste o valor objetiva a prevenção de que os licitantes apresentem lances com 
diferenças irrisórias, em prejuízo a obtenção da melhor proposta, bem como para resguardar os 
princípios da competitividade e da economicidade. Justifica-se ainda, devido à concorrência 
existente na atuação mercadológica e a avaliação do preço máximo aceitável identificado. 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
7.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
7.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 
de habilitação. 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro; 
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no chat. 
7.20. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido no Edital e seus 
anexos.  
7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos serviços: 
7.28.1. Prestados por empresas brasileiras;  
7.28.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
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7.28.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação. 
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no 
Edital. 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no Edital e já apresentados.  
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para contratação, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 20 do Decreto n.º 68.118, de 
2019. 
8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 
proposta final, conforme anexo deste Edital. 
8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante melhor 
classificado exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do 
pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo 
Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 
8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais. 
8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 
8.5.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
8.5.2. Contenha vício insanável; 
8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo aceitável fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
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8.6. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 
que: 
8.6.1. Seja insuficiente para a cobertura dos custos da contratação ou apresente preços total ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração; 
8.6.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 
8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
8.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, 
será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 
8.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
8.10. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das 
propostas, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
8.11.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.11.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 
custo readequadas com o valor final ofertado. 
8.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
8.13. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação. 
8.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta; a planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 
que não haja majoração do preço proposto. 
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8.14.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos 
e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços 
previstas nos §§5º-B a 5º-E do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
8.14.2. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 
no objeto. 
8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
8.17. O Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 
em condições diferentes das previstas no Edital. 
8.17.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
deverá negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 
8.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.18. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 
8.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto no Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. SICAF; 
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
9.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS, 
mantido pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas. 
9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
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9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira. 
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.8. Habilitação jurídica:  
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social; 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.9.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 
9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
9.10.2. 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 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social; 
A 9.10.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
9.11. Qualificação Técnica: 
9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito 
a contratos executados com os seguintes aspectos: 
9.11.1.1.1. Características: execução de serviço continuado de monitoramento de segurança 
através de câmeras, compreendendo o controle de pessoas e veículos; 
9.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto 
licitado; 
9.11.1.1.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do prazo de execução do objeto licitado. 
9.11.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
9.11.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou, se em 
execução, desde que decorrido, pelo menos, o prazo exigido no subitem 9.11.1.1.3; 
9.11.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 
situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 
9.11.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
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contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 
9.11.2. Declaração de que tem pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, que assume total responsabilidade por 
esse fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a Contratante. 
9.11.2.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08horas às 14horas. 
9.11.2.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
9.11.2.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
9.11.2.7. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue 
CD-ROM, pen-drive, ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas 
ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
9.11.2.8. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
9.12. Declaração de Cota de Aprendizagem: 
9.12.1. Declaração de Cumprimento de Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, acompanhada da última informação do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, e do número de contratação de jovens aprendizes. 
9.12.1.1. Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
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9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição 
na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital. 
9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal; 
10.1.2. Apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços, devidamente ajustada ao lance 
vencedor; 
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor total em algarismos e por extenso. 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 
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10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de, no mínimo, trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
11.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 
motivação; 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante no Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances.  
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3. A contratação tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data de publicação 
do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas 
pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
15.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF  e aos demais 
cadastros previstos no subitem 9.1. do edital, para identificar eventual proibição da licitante 
adjudicatária de contratar com o Poder Público. 
15.4.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo 
de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.  
15.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais cominações legais cabíveis, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação das 
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condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
16. DO REAJUSTE 

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. As regras acerca do recebimento do objeto e da fiscalização do contrato são as estabelecidas 
no Termo de Referência. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
19. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do modelo de gestão do contrato e dos critérios de medição e pagamento 
são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que:  
20.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 
20.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
20.1.3. Apresentar documentação falsa; 
20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
20.1.5. Não mantiver a proposta; 
20.1.6. Falhar na execução do contrato; 
20.1.7. Fraudar a execução do contrato; 
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
20.1.9. Declarar informações falsas; e 
20.1.10. Cometer fraude fiscal. 
20.2. As sanções do subitem 20.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 
20.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do 
Decreto nº 68.119, de 2019: 
20.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 
20.3.2. Multa. 
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20.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de 
licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de 
fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
20.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito 
tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  
20.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público. 
20.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
20.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 
2000. 
20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos 
serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
20.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, 
Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital. 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@seris.al.gov.br 
e/ou cplseris.al@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na Sede da Secretaria de 
Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS sediada na Rua dez de novembro, 256, 
Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220. 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

mailto:cncpl@sgap.al.gov.br
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21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital. 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.1. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário 
informados, o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro 
aos participantes no chat e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias 
úteis. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
22.10. Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as do Edital. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidos na Sede da 
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, sediado(a) na Rua dez de 
novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, nos dias úteis, no horário das 
08horas às 14horas. 
22.12. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no Sistema Eletrônico de Informações do Estado de Alagoas – SEI! Alagoas 
(https://portal.sei.al.gov.br/). 
22.13. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.13.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
22.13.2. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato. 
 
Município de Maceió, 07 de dezembro de 2021. 

 
 
 

__________________________________ 
 Lucas Raphael Lopes Cabral – Pregoeiro(a) 

PORTARIA/SERIS Nº 006/2021 (DOE 08.03.2021) 
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ANEXO I - Termo de Referência 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MDO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 
Processo Administrativo nº 34000.0000003910/2020 

  
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para serviço continuado de Segurança Eletrônica, 
compreendendo a disponibilização, instalação, manutenção e reposição de peças de 
equipamentos para implantação de sistema de captação, geração, gravação e monitoramento de 
imagens (SCGMI), centro de controle operacional (CCO), rede de dados em fibra óptica (RDFO) e 
sistema de controle de acesso de pessoas e veículos (SCAPV) para o complexo prisional de Maceió, 
através da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – Seris, observados os 
detalhamentos técnicos, operacionais, conforme condições, quantidades e exigências a seguir 
estabelecidas: 

Item CATSER Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

01 21660 

Descrição: Monitoramento circuito 
fechado TV. 
  
Descrição complementar:  
Especificações detalhadas no Apenso I 
no Termo de Referência originado deste 
ETP.  

UN 01 

1.2 Conforme o Estudo Técnico Preliminar, o serviço compreende a disponibilização, instalação, 
manutenção e reposição de peças de equipamentos, para implantação de Sistema de Captação, 
Geração e Gravação de Imagens (SCGGI), Centro de Controle Operacional (CCO), Rede de Dados 
em Fibra óptica (RDFO) e Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos (SCAPV). Para tanto 
e para a quantificação das propostas, a tabela, abaixo, descreve as quantidades necessárias de 
cada componente do sistema de monitoração. 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

01 Câmera Tipo - I Pça 444 

02 Câmera Tipo - II Pça 7 

03 Câmera Tipo - III Pça 9 

04 Câmera Tipo - IV Pça 38 

05 Câmera Tipo - V Pça 30 

06 Câmera Tipo - VI Pça 7 

07 Rack Bastidor Interno Pça 48 

08 Patch Panel 24 Portas Pça 37 
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09 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais Pça 39 

10 Disco Rígido HD 6TB  Pça 39 

11 Switch 24 Portas Pça 37 

12 Unidade de Rede óptica - ONU Pça 51 

13 Ativo Gerenciador de Rede Pça 51 

14 Patch panel PoE Pça 88 

15 Fonte para patch panel PoE Pça 51 

16 Nobreak 1,4 Kva Pça 51 

17 Cabo UTP Cat. 6 Metro 53500 

18 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 7 

19 Braço Extensor de Câmeras Pça 7 

20 Servidor de Monitoramento de Imagens Pça 1 

21 Terminal de Monitoramento e Gestão de Vídeo. Pça 5 

22 Nobreak 1,4 Kva Pça 6 

23 Monitor LCD 40” Pça 10 

24 Monitor LCD 21,5” Pça 10 

25 Cabo HDMI Pça 20 

26 Mesa Controladora de Speed Dome. Pça 5 

27 Sistema Operacional Windows Lça 6 

28 
Software de Monitoramento e Gerenciamento de 

Imagens (Licença Base + 64 Câmeras IP) 
Lça 1 

29 
Software de Monitoramento e Gerenciamento de 

Imagens (Licença Câmeras IP) 
Lça 471 

30 
Software de Monitoramento e Gerenciamento de 

Imagens (Licença LPR) 
Lça 9 

31 
Software de Monitoramento e Gerenciamento de 

Imagens (Licença Facial) 
Lça 38 

32 Console de Operações Aberto Pça 5 

33 Rack 44 Us 19” Pça 3 

34 Guia de Cabos Pça 1 

35 Painel de Acabamento Pça 1 

36 Bandeja Fixa Pça 1 

37 Patch Panel 24 Portas Pça 1 

38 Módulo Suporte Para Fixação de Monitores 40” Pça 5 

39 Ativo Gerenciador de Rede Core Pça 1 

40 Switch 48 Portas Pça 1 

41 Cabeamento ótico Metro 4.000 

42 Grampo de Ancoragem Pça 150 

43 Suporte Dielétrico Pça 250 
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44 Abraçadeira Para Poste Pça 400 

45 Suporte Reforçado Para BAP Pça 250 

46 Parafuso PCA Pça 150 

47 Olhal Reto Tipo Rosca Pça 150 

48 Cruzeta Para Reserva de Cabos Pça 20 

49 Splitter Pça 7 

50 Caixa de Emeda óptica - CEO Pça 7 

51 Caixa de Terminação óptica - CTO Pça 7 

52 Grampo de Aterramento (Bonding Clamp) Pça 60 

53 Fio Rígido m 500 

54 Haste cobreada 5/9x2,4 mm (Baixa Camada) Pça 60 

55 Conector para haste cobreada - 1/2" - 5/8" Pça 60 

56 Calha de proteção de madeira para fio terra Pça 30 

57 Fecho de Aço Inox 3/4" dentado Pça 80 

58 Fita Inox 3/4 x o,5mmx30m m 480 

59 Tubo isolador de cordoalha Pça 350 

60 Terminal de Linha Óptica - OLT Pça 1 

61 Distribuidor Interno Ótico – DIO Pça 1 

62 No Break 1,4 Kva Pça 1 

63 Servidor de arquivos Pça 1 

64 Estação de trabalho Pça 10 

65 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 10 

66 No Break 1.44 Kva Pça 11 

67 Câmera Fixa IP LPR Pça 24 

68 Controladora/Leitora Facial Pça 38 

69 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 20 

70 Automatizador Deslizante. Pça 12 

71 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 32 

72 Controladora de laço indutivo 2 canais Pça 8 

73 Laço indutivo Pça 24 

74 Central de controle de intertravamento Pça 16 

75 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 8 

76 Semáforo verde/vermelho Pça 16 

77 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 8 

78 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 18 

79 Trava Eletroíma Pça 18 

80 Mola Aérea Pça 18 

81 Software de Controle de Acesso Pça 1 

82 Eletroduto PVC Rígido Soldável 1'' Preto Metro 10700 
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83 Eletroduto PVC Rígido Soldável 3/4'' Preto Metro 16050 

84 Curva PVC Soldável de 1" Pça 5350 

85 Curva PVC Soldável de 3/4" Pça 8025 

86 Caixa de Passagem Pça 4458 

87 Abraçadeira de PVC 25MM Pça 13375 

88 Abraçadeira de PVC 20MM Pça 13375 

89 Parafuso Fenda Cabeça Chata 5,5 x 50 mm Pça 26750 

90 Bucha de Naylon com Anel 8mm Pça 26750 

1.2.1. Os componentes serão especificados nos anexos que seguem o presente Termo de 
Referência. 
1.3. Justificativa para o não parcelamento da solução: 
1.3.1. Uma solução desse porte exige a contratação de uma única empresa integradora, 
comprometida em fornecer a mais alta solução tecnológica à administração, sem solução de 
continuidade. 
1.3.2. Os integradores de sistemas reconhecidos possuem os recursos que estão mais bem 
posicionados para usar diversas tecnologias com uma redução no risco do projeto. 
1.3.3. Basicamente uma única empresa integradora será responsável pela solução do início ao fim 
de maneira a entregar a administração uma solução completa. 
1.3.4. Parcelar um projeto dessa natureza implica em atribuir a responsabilidade do projeto a 
diversas empresas e fornecedores, aumento o risco de gargalos e problemas na execução. 
1.3.5. A contratação dos serviços em lote único sem parcelamento do seu objeto é a que melhor 
atende os interesses e necessidades da Administração pelos motivos a seguir: 
1.3.5.1. Quanto maior o valor do contrato mais se torna atraente para as empresas do segmento; 
1.3.5.2. Não haverá a necessidade de gerir mais de um contrato, havendo economia nos 
procedimentos da fiscalização, pois os controles serão exercidos somente sobre uma empresa; 
1.3.5.3. Não haverá qualquer prejuízo para os licitantes, pois o volume de negócios será atraente 
para que muitas empresas do mercado possam participar da licitação; 
1.3.5.4.Nesse sentido o objeto que se pretende licitar não deve ser parcelado, pois: 
1.3.5.4.1. O parcelamento não é viável economicamente e traz prejuízo para o conjunto da 
solução, pois aumenta o risco de falhas na execução do projeto; 
1.3.5.4.2. Haverá ganho de escala com lote único; 
1.3.5.4.3. Não haverá melhor aproveitamento do mercado ou ampliação da competitividade com 
o parcelamento, pelo contrário, o mercado tende a se afastar de contratações de valores muito 
baixos, como seria o caso de uma eventual licitação dividida em diversos itens. 
1.4. Documentos complementares requeridos aos proponentes: 
1.4.1. Catálogos do fabricante: documento gráfico em formato PDF, contendo imagens e 
especificações que indiquem o modelo e tipo de produto ofertado, através do qual seja 
comprovado o atendimento das especificações do Termo de Referência para cada componente; 
1.4.2.  Manual de Operação e Manutenção: manual do sistema cotado e seus componentes 
internos e externos, contendo texto, imagens, fotografias e/ou diagramas informando, 
obrigatoriamente. 
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1.4.3. A não apresentação dos documentos técnicos requeridos, ou em caso de encaminhamento 
de forma incompleta ou insuficiente para exame dos produtos cotados, ou ainda, quando 
incompatíveis com as especificações do edital, ensejará na desclassificação da proponente. 
1.5. A contratação adota como regime de execução a empreitada por preço unitário. 
1.6. A contratação tem prazo de vigência de 12  meses, contado da data de publicação do extrato 
contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes 
serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Criada em 11 de agosto de 2015 através da Lei Delegada 47, a Secretaria de Estado de 
Ressocialização e Inclusão Social (SERIS), tem como missão institucional assegurar o cumprimento 
da política nacional penitenciária e da legislação pertinente, no âmbito estadual, planejando, 
coordenando, controlando, gerindo e executando projetos e programas de ressocialização, através 
da ação integrada entre Estado e Sociedade. 
De acordo com o art. 3º, do Decreto Estadual 49.051, de 22 de junho de 2016, a Secretaria de 
Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS tem por finalidade: 
I – administrar o Sistema Penitenciário do Estado de Alagoas; 
II – assegurar o cumprimento da política nacional penitenciária e da legislação pertinente, no 
âmbito estadual, planejando, coordenando, controlando, gerindo e executando projetos e 
programas, com a finalidade de tornar o Sistema Penitenciário do Estado auto-sustentável; 
III – apoiar os serviços de assistência jurídica prestados pela Defensoria Pública do Estado de 
Alagoas; 
IV – estabelecer e executar programas sociais e médicos aos internos do Sistema Penitenciário, 
bem como realizar perícias psiquiátricas e psicológicas para o atendimento forense; 
 V – desenvolver programas de educação e profissionalização do reeducando, objetivando seu 
reingresso na sociedade; e 
 VI – manter e administrar o Centro Psiquiátrico Judiciário, promovendo condições para garantir 
saúde, proteção e recuperação dos inimputáveis e dos toxicômanos do Sistema Penitenciário. 
Vale ressaltar que a ressocialização é um dos pilares do Sistema Prisional, devendo ser adotadas as 
medidas que garantam ao reeducando o cumprimento da pena, atendendo-se as normas de 
segurança penitenciária, no que tange às restrições de liberdade. 
Neste contexto, em vista da necessidade de atingir os objetivos quanto à administração do 
sistema prisional, necessário se faz dotar a estrutura das unidades prisionais dos meios 
necessários à perfeita execução de suas finalidades, especialmente quanto à utilização da 
tecnologia em apoio às atividades de controle e gestão. 
Na busca da garantia do cumprimento das finalidades da Secretaria, necessário se faz dotar as 
unidades prisionais, como instrumento de apoio as atividades operacionais integradas, de Sistema 
de Captação, Geração e Gravação de Imagens (SCGGI), Rede de Dados em Fibra Óptica (RDFO) e 
Centro de Controle Operacional (CCO), com o objetivo de monitorar imagens dos diversos pontos 
das unidades, instalar rede de dados para o tráfego das imagens e dados gerados, bem como, 
centralizar todas essas informações em um centro de controle capaz de monitorar e gerir as 
operações de monitoramento. 
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Buscam-se com a implantação do sistema de monitoramento de imagens, efetivas ferramentas de 
gestão na prevenção de fugas, intervenções pontuais nos conflitos internos de proximidade e 
investigação de incidentes e acidentes nas instalações monitoradas. 
 A implantação do sistema de segurança eletrônica permitirá: 
 A geração, captação visualização e gravação em mídia digital das imagens dos pontos 
eleitos para instalação de câmeras; 
 A visualização, monitoramento e gerenciamento das imagens geradas através do centro de 
controle operacional; 
 O tráfego das imagens e dados gerados dos pontos de captação e geração ao centro de 
controle operacional através de rede de dados em fibra óptica; 
 A prevenção de fugas através do acompanhamento no centro de controle operacional das 
imagens e eventos gerados; 
 Monitoramento remoto das imagens e dados gerados, a partir do centro de controle 
operacional; e 
 Controle de Acesso de Pessoas e veículos ao complexo prisional e as unidades que o 
compõem. 
A especificação do serviço é genérica, conforme o CATSER. Diante disso e considerando a 
complexidade do serviço, os concorrentes, para o envio das propostas, deverão observar todo o 
Termo de Referência, notadamente, os seus APENSOS. 
Justifica-se, portanto, a implantação do sistema, em função do ganho de qualidade na prestação 
dos serviços visando assegurar o cumprimento da política nacional penitenciária e na 
administração do Sistema Penitenciário do Estado de Alagoas. 
  
3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
3.1. A descrição da solução como um todo abrange: 
3.1.1. Sistema de Captação, Geração e Gravação de Imagens – SCGGI; 
3.1.2. Câmeras serão instaladas em pontos estratégicos das unidades prisionais visando alargar os 
olhos do poder público, na busca de agilidade na resolução dos problemas observados no sistema 
prisional. 
3.1.3. Em cada ponto escolhido será instalado conjunto de câmeras policromáticas fixas e/ou 
móveis e todos os acessórios necessários à captação e geração de imagens, de acordo com os 
quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência. 
3.1.4. Em pontos específicos serão instaladas câmeras com recursos especiais, tais como: detecção 
facial, reconhecimento de placas de veículos, câmeras com sensor térmico e câmeras 
panorâmicas. 
3.1.5. As imagens deverão ser geradas através de câmeras com tecnologia IP com resolução full 
HD. 
3.1.6. O sistema deverá possuir módulos de análise de vídeo que permita que o monitoramento 
seja eficiente e inteligente, auxiliando os operadores a obter um maior índice na captação de 
sinistros e na detecção de eventos, através de operação contínua, sem interferência dos 
operadores, analisando situações comportamentais programadas, gerando alarmes de acordo 
com eventos que estejam ocorrendo no momento da operação. 
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3.1.7. Deverá possibilitar a geração de relatórios e gráficos estatísticos de todos os eventos no 
sistema tais como: aglomerações (áreas proibidas), obstrução de câmera, vandalismo, ruptura de 
barreiras e cercas virtuais, captura de placas de veículos, captura de face e temperatura corporal 
através de câmeras térmicas. 
3.1.8. As imagens geradas deverão ser gravadas em Gravadores Digitais de Vídeo em Rede (NVR) 
localizados fisicamente em cada uma das unidades protegidas, com capacidade de gravação de 16 
(dezesseis) imagens por NVR respectivamente, em resolução HD (720P), a uma taxa de 15 FPS, 
com protocolo de compressão de imagem H.265 e taxa de transferência (bitrate) varável entre 
2048Kbps a 4096Kbps por câmera. O espaço disponível para armazenamento deverá ser suficiente 
para suportar, no mínimo, o tempo de 120 (cento e vinte) dias corridos de gravação de todas as 
câmeras interligadas no NVR pelo período de 24 horas por dia. 
3.2. Centro de Controle Operacional – CCO 
3.2.1. O Centro de Controle Operacional será instalado fisicamente no Centro de Monitoração 
Eletrônica de Presos (CMEP), cuja planta baixa com dimensões encontra-se no item 14 do APENSO 
VII a este Termo de Referência, e deverá contar com as seguintes especificações: 
3.2.1.1. Deverá estar tecnicamente preparado para recepcionar imagens de câmeras e dispositivos 
ativos com recursos TCP-IP, trafegando imagens sobre a rede de dados prevista neste TR, através 
da qual serão realizados os endereçamentos IP para envio das imagens captadas pelas câmeras a 
um servidor de imagens dotado de software de monitoramento e gravação para circuito fechado 
de TV baseado em redes TCP/IP, com capacidade para controlar, visualizar e gravar imagens de 
câmeras IP conectadas ao servidor através de gravadores digitais de vídeo em rede. 
3.2.1.2. As imagens geradas serão visualizadas através de monitores interligados a terminais de 
monitoramento de imagens tipo PC, dotados de software de visualização e gerenciamento de 
imagens. As imagens serão exibidas ao vivo, em número não superior a 32 (trinta e duas) imagens 
por monitor, levando-se em consideração os monitores fixados no painel (monitores de 40’) e os 
monitores de bancada (monitores de 21”). 
3.2.1.3. Os terminais de monitoramento (PCs) deverão possuir placa de vídeo com capacidade de 
atender distintamente no mínimo 04 (quatro) monitores com portas HDMI. 
3.2.1.4. Para acondicionamento dos equipamentos ativos que servirão ao CCO serão instalados 
bastidores tipo rack 19”, dimensionados de maneira a acondicionar todos os equipamentos 
previstos neste memorial para o CCO. 
3.2.1.5. Será de responsabilidade da contrata a instalação de console de operação tipo mesa de 
trabalho, conforme projeto do item 14 do APENSO VII a este TR. 
3.2.1.6. As imagens geradas deverão ser visualizadas em terminais tipo PC, localizados fisicamente 
no CCO, através do redirecionamento automático das imagens geradas em cada site, com 
capacidade de visualização de no mínimo 535 (quinhentos e trinta e cinco) imagens em resolução 
HD (1080P), a uma taxa de 30 FPS, com protocolo de compressão de imagem H.265 e taxa de 
transferência (bit rate) de 4096Kbps por câmera. 
3.2.1.7. O ambiente deverá ser dotado de recursos que forneça relatórios periódicos sobre o 
funcionamento do sistema, com os registros de conformidades e não conformidades, que servirão 
para análises de gestores em variados processos, bem assim, nas investigações de incidentes e 
delitos ocorridos. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

3.2.1.8. Este ambiente deverá funcionar ininterruptamente, comunicando tempestivamente, 
através de relatórios, à coordenação de operações todas as ocorrências registradas. 
3.3. Rede de Dados em Fibra Óptica – RDFO 
3.3.1. Para o envio das imagens dos pontos de captação, geração e gravação ao Centro de 
Controle Operacional - CCO será instalado rede de comunicação de dados. 
3.3.2. O escopo consistirá no fornecimento e instalação de equipamentos de rede de dados em 
fibra óptica GPON, capaz de prover a transmissão de dados e imagens gerados pelos dispositivos 
de captação e geração de imagens. 
3.3.3. A topologia da rede será em barra possibilitando a conectividade ponto-multiponto entre 
OLT e ONU. 
3.3.4. A rede projetada será do tipo FTTH (Fiber to the home) com a fibra originando no Centro de 
Controle Operacional – CCO indo até a unidade de rede óptica (ONU) de cada um dos sistemas 
instalados nas diversas unidades. 
3.3.5. O compartilhamento ótico deverá ser feito através da utilização de divisores ópticos 
(Splitters), resultando em configurações de divisões de canais de 1:4, 1:8 ou 1:16. 
3.3.6. A rede deve permitir o atendimento a até 64 pontos por porta GPON de forma que a taxa 
máxima de 2,5 Gbit/s seja compartilhada por todos de forma balanceada. Para que uma única 
porta GPON atenda à necessidade do projeto, deverá ser adotada uma razão de divisão por 
splitters de 1:64. Caso haja necessidade de taxas maiores essa razão deverá ser alterada para 1:16, 
1:8 ou 1:4, multiplicando a taxa de transmissão dos clientes ativos na fibra alimentadora. 
3.3.7. A rede deverá suportar taxa de upstream de 1.25 Gbit/s e de downstream de 2.5 Gbit/s.  
3.3.8. O primeiro nível de divisão deverá ser feito na sala GPON localizada no CCO, na proporção 
1:2, criando um primeiro ponto de derivação da rede possibilitando a otimização das portas 
GPON. 
3.3.9. A rede deverá atender a todas as unidades prisionais localizadas no Complexo Prisional de 
Maceió, BR 104, Km 01, s/n - Tabuleiro, Maceió - AL, 57072-250, conforme projeto executivo 
previsto no APENSO VII a este TR. 
3.3.10. Os serviços de instalação da rede de comunicação de dados deverão ser executados em 
conformidade com as normas técnicas específicas da ABNT, NBR 14565:2019, em vigor a partir de 
14 de setembro de 2019, que abrange os Procedimentos Básicos para Execução de Serviços de 
Cabeamento de Telecomunicações para Rede Estruturada, sendo ainda adotadas as seguintes 
normas: 
3.3.10.1. NBR 5410 – padroniza instalações elétricas de baixa tensão; 
3.3.10.2. ANSI/TIA-568-C.0 – Cabeamento de telecomunicações genérico para as dependências do 
cliente. 
3.3.10.3. ANSI/TIA-568-C.1 – Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais. 
3.3.10.4. ANSI/TIA-568-C.2 – Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e 
componentes. 
3.3.10.5. ANSI/TIA-568-C.3 – Componentes de cabeamento em fibra ótica. 
3.3.10.6. ANSI/EIA/TIA 569-B; Padroniza projetos e práticas de instalação de dutos e espaços para 
edifícios comerciais; 
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3.3.10.7. ANSI/EIA/TIA-606-A – Padroniza a etiquetagem e documentação de sistemas de 
cabeamento e infraestrutura de telecomunicações de edifícios comerciais; 
3.3.10.8. IEEE 802.3 – Padrão Ethernet; 
3.3.10.9. IEEE 802.3ab – 1000BASE-T Gbit/s Ethernet sobre cabo par trançado a 1 Gbit/s (125 
MB/s); 
3.3.10.10. IEEE 802.3ab – 10 Gbit/s(1,250MB/s) Ethernet usando fibra ótica; 10GBASE-SR, 
10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW. 
3.3.11. Todo o serviço do sistema de rede (cabeamento óptico, OLT, ONUs, CTOs, D.I.O´s, Cordões, 
Extensões, mão-de-obra, dutagem, acessórios etc.) necessários para instalação da rede óptica e 
distribuição interna contemplados neste projeto, serão de total responsabilidade da empresa 
contratada. 
3.3.12. Todos os componentes do sistema de rede óptica proposto deverão atender os parâmetros 
da norma IEEE 802.3ae – Padrão Gigabit Ethernet opor fibra óptica; 
3.3.13. Os circuitos elétricos que alimentarão os sistemas previstos neste TR deverão ser 
fornecidos por fonte de energia da concessionária, devendo ser instalado sistema alternativo de 
energia tipo UPS (Standby Power Supplies) para o caso de falha de disponibilidade da energia da 
concessionária. 
3.3.14. Os componentes do sistema de cabeamento estruturado deverão atender os parâmetros 
da norma EIA/TIA 568-B1, B2 e B3; 
3.3.15. Topologia da Rede: Topologia de rede FTTH/GPON – SERIS; 
3.3.16. Enlaces- A rede será dividida em 2 (dois) enlaces, conforme abaixo especificado: 

ENLACE 1 

PONTO INICAL COPEN 

PONTO FINAL CTO - 5 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Logradouro Metrage
m (m) 
Cabo 

Nr de 
Postes 

Esquina 
(90º) 

Interseção Tráfego Portas 
Especificações 

Elétricas 
Início Término 

COPE
N 

CTO - 1 126 5 1 0 

1 GB 8 220 V 
CTO - 

1 
CTO - 2 195 7 2 0 

CTO - 
2 

CTO - 3 430 15 3 0 
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CTO - 
3 

CTO - 4 250 9 1 0 

CTO - 
4 

CTO - 5 345 12 0 0 

TOTAL 1346 48 7 0 

 
 

ENLACE 2 

PONTO INICAL COPEN 

PONTO FINAL CTO -7 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Logradouro 
Metragem 
(m) Cabo 

Nr de 
Postes 

Esquina 
(90º) 

Interseção Tráfego Portas 
Especificações 

Elétricas 
Início Término 

COPEN CTO - 6 105 3 2 0 

1 GB 8 220 V 
CTO - 

6 
CTO - 7 295 10 0 0 

TOTAL 400 13 2 0 

3.3.17. Caixas de Terminações Ópticas (CTO) - Ao longo do backbone serão instaladas caixas de 
terminação ópticas localizadas de acordo com o quadro abaixo: 
3.3.17.1. Enlace 01 

Nº 
ORDEM 

LOCALIZAÇÃO 
CAPACIDADE DE 

TRÁFEGO 
CAPACIDADE DE 

PORTAS 
ESPECIFICAÇÕES 

ELETRICAS 

CTO -01 Conforme projeto 1 GB 8 220 

CTO -02 Conforme projeto 1 GB 8 220 

CTO -03 Conforme projeto 1 GB 8 220 

CTO -04 Conforme projeto 1 GB 8 220 
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CTO -05 Conforme projeto 1 GB 8 220 

3.3.17.2. Enlace 02 

Nº 
ORDEM 

LOCALIZAÇÃO 
CAPACIDADE DE 

TRAFEGO 
CAPACIDADE DE 

PORTAS 
ESPECIFICAÇÕES 

ELETRICAS 

CTO -6 Conforme projeto 1 GB 8 220 

CTO -7 Conforme projeto 1 GB 8 220 

3.3.18. Planejamento de Lançamento da Fibra - O planejamento prevê que a fibra percorra os 
logradouros internos do complexo previstos no projeto executivo do item 1 do APENSO VII a este 
TR, com as informações de metragens e número de postes previstos no quadro do item 4.3.16. 
3.3.19. Se no momento da execução for necessário alterar algum percurso por razoes plenamente 
justificadas, a contratada deverá solicitar a SERIS autorização para a mudança e apresentar no 
projeto final as-built das modificações realizadas. 
3.3.20. No ato de entrega dos serviços a contratada deverá apresentar as plantas e diagramas da 
rede óptica instalada devidamente assinadas por engenheiro eletricista ou eletrônico, com a 
respectiva anotação de responsabilidade técnica., onde se deverá ver o projeto completo, sua 
divisão em detalhamento, tendo suas pranchas devidamente numeradas, apresentadas em mapas 
georeferenciados através do sistema SIRGAS2000, com as respectivas datas de emissão e revisões. 
3.3.21. A contratada deverá ainda apresentar plano de emenda óptica devidamente assinada pelo 
responsável técnico da contratada levando em consideração as seguintes características básicas: 
3.3.21.1. Baixa Atenuação: típica de 0,2 a 0,02dB por emenda; 
3.3.21.2. Alta Estabilidade Mecânica: 4 kgf de tração; 
3.3.21.3. Emenda por Fusão: as fibras serão fundidas entre si; 
3.3.22. Com base nas informações acima a contratada deve apresentar plano de emendas no ato 
da entrega dos serviços, 
3.3.23. Com o fim de realizar o planejamento adequado das fusões a contratada deverá 
confeccionar um plano de fusão com no mínimo as seguintes informações: 
3.3.23.1. Número da emenda; 
3.3.23.2. Local da emenda; 
3.3.23.3. Código do local da emenda; 
3.3.23.4. Origem do cabo; 
3.3.23.5. Destino do cabo; 
3.3.23.6. Número de fibras fusionadas no local, designando as fibras acesas e as apagadas e o total 
de7fibras fusionadas naquele local; 
3.3.23.8. Número de fibras sem fusão em cada trecho; 
3.3.23.9. Informações do cabo (revestimento, nº de fibras, núcleo e estrutura); 
3.3.23.10. Data da emenda (a ser preenchido no ato da fusão); 
3.3.23.11. Perda máxima permitida na fusão; 
3.3.23.12. Quantidade da sobra de fibra em cada emenda (entrada e saída); 
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3.3.23.13. Equipamentos de aferição, data e validade da aferição; 
3.3.23.14. Dados da equipe técnica 
3.3.24. Com base nas informações acima a contratada deve apresentar folha de fusão no ato da 
entrega dos serviços devidamente assinada pelo responsável técnico da contratada. 
3.3.25. Todas as emendas serão realizadas pelo processo de fusão. 
3.3.26. Serão utilizadas caixas de emenda para redes aéreas com estrutura em plástico de 
engenharia com capacidade para acomodar 24 protetores de emenda óptica utilizando bandejas 
plásticas. 
3.3.27. Com o objetivo de estabelecer critérios para ordenar e estruturar o cabeamento ao longo 
do backbone, deverá ser adotado o tratamento de cores para as emendas dos cabos óticos. 
3.3.28. O cabeamento utilizado deverá possuir um sistema de identificação, conforme 
especificações do quadro abaixo: 

REVESTIMENTO Nº FIBRAS NÚCLEO Nº TUBOS CORES DE FABRICAÇÃO 

Acrílato 12 Geleado 2 

CORES DAS FIBRAS 

FIBRA COR 

1 VERDE 

2 AMARELA 

3 BRACA 

4 AZUL 

5 VERMELHA 

6 VIOLETA 

7 MARRON 

8 ROSA 

9 PRETA 

10 CINZA 

11 LARANJA 

12 AZUL CLARO 

  
3.3.29. Com base na tabela acima a contratada deve apresentar um plano de cores, a ser entregue 
a contratante no ato da entrega dos serviços, devidamente assinada pelo responsável técnico da 
contratada. 
3.3.30. As caixas de emenda óptica (CTO) serão instaladas nos pontos de acesso de cada unidade 
ao longo do backbone, permitindo a interligando todas as unidades ao Centro de Controle 
Operacional (CCO) permitindo o gerenciamento de fibras ópticas e equipamentos. 
3.3.31. Nos bastidores das unidades serão instaladas unidades de rede óptica (ONU) visando 
interligar o sistema ali acomodado ao backbone óptico. 
3.3.32. Na sala GPON será instalado Distribuidor Interno Óptico (DIO) composto por bastidor, 
módulo de conexão, emendas, armazenamento e gerenciamento de cordão óptico. 
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3.3.33. Com base nas informações acima a contratada deverá apresentar folha de terminação dos 
DIOs no ato de entrega dos serviços, devidamente assinada pelo responsável técnico da 
contratada. 
3.3.34. Os DIOs deverão ser entregues com a rede ativa, para tanto deverão estar contemplados 
no projeto todos os equipamentos ativos da rede, a exemplo de switchs, router boards, 
dispositivos de alimentação e etc. 
3.3.35. A contratada deverá apresentar no ato da entrega dos serviços um plano de lançamento 
dos cabos contendo no mínimo as seguintes informações: 
3.3.36. Sinalização dos cabos nas plantas conforme sua designação, com identificação de tipo e 
quantidade de fibras ópticas por trecho. 
3.3.37. Indicar nas plantas pontos de travessia sobre vias de tráfegos. 
3.3.38. Flechas máximas e tensões indicadas no projeto de acordo com as normas estabelecidas na 
NTC – 01 (Normas de Compartilhamento de Infraestrutura). 
3.3.39. As informações necessárias, exigidas para cada poste deverá ser devidamente indicada no 
projeto, especialmente as seguintes: 
3.3.39.1. Proprietário do poste; 
3.3.39.2. Número do poste; 
3.3.39.3. Tipo de poste; 
3.3.39.4. Tensão máxima exercida em cada poste; 
3.3.39.5. Indicação dos pontos de emenda e terminações; 
3.3.39.6. Localização do cabo no poste; 
3.3.39.7. Pontos de reserva técnica com indicação da localização do poste; 
3.3.39.8. Indicação dos pontos de aterramento cabeamento Drop. 
3.3.40. A rota dos cabos indicadas no desenho de maneira a permitir a identificação de cada 
trecho, especialmente com as seguintes informações: 
3.3.40.1. Indicação do posicionamento dos Distribuidores Internos Óticos (DIO); 
3.3.40.2. Símbolo dos Distribuidores Internos Óticos e sobra de cabo; 
3.3.40.3. Tipo e contagem das fibras do cabo; 
3.3.40.4. Marcação de cada reserva técnica de cabo e emenda; 
3.3.40.5. Identificação do cabo e emenda. 
3.3.41. O plano deverá conter tanto nas plantas, quanto em tabelas a elas anexas, as informações 
do cabo aéreo, identificando o tipo, tamanho e distância entre cada enlace de cabo e o número de 
fibras existentes em cada ponto de emenda. 
3.3.42. Os cabos deverão ser identificados nos postes e nos pontos de emenda, na planta e em 
tabelas anexas a estas. 
3.3.43. Todo o cabeamento deverá estar identificado através de placas em cada um dos postes e 
nas caixas de emenda. 
3.3.44. Nos pontos de terminação deverá estar devidamente indicada a posição dos bastidores e 
dos painéis de terminação, com informações sobre as reservas técnicas de cabos, e o 
detalhamento das entradas dos cabos nos bastidores onde estão localizados os pontos de acesso, 
bem como, seu retorno para continuidade do enlace. 
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3.3.45. Os postes utilizados para fixação do cabo de fibra óptica serão os existentes de 
propriedade da SERIS. 
3.3.46. Caberá a SERIS a obtenção de autorização junto à concessionária para utilização da 
estrutura de posteamento caso seja necessário. 
3.3.47. As fibras a serem laçadas serão do tipo cabo óptico dielétrico autossustentado com 12 
fibras monomodo, agrupadas em unidades básicas preenchidas com geleia (tubo “loose”) e núcleo 
geleado resistente à penetração de umidade, capa interna, elementos de tração e capa externa de 
material termoplástico, devidamente indicados para instalações aéreas auto-suportadas. 
3.3.48. As ancoragens serão realizadas com grampo tipo cunha injetada para ancoragem de cabos 
autossustentados para trechos retos ou em curvas, em conjunto com o isolador, em vãos de no 
máximo 80 metros, e cabos com diâmetro mínimo de 7,5 mm e máximo de 7,9 mm. 
3.3.49. Os grampos serão fixados através de um kit contendo abraçadeira ajustável para poste, 
suporte reforçado para BAP, Parafuso PCA M 12x35 com porca sextavada e olhal reto com rosca M 
12. 
3.3.50. As suspensões serão realizadas em suportes dielétrico com estrutura bi-partida em plástico 
de engenharia, insertos internos em borracha, fechamento do grampo com parafuso e porca em 
aço inoxidável, em todos os postes dos vãos intermediários. Este processo garantirá o isolamento 
da fibra e sua sustentação nos vãos intermediários. 
3.3.51. Os suportes serão fixados através de um kit contendo abraçadeira ajustável para poste, 
suporte reforçado para BAP e Parafuso PCA M 12x35 com porca sextavada. 
3.3.52. O lançamento dos cabos deverá contemplar reserva técnica de 50 metros de cabo em cada 
ponto de instalação de CTO, devidamente acomodados em suporte tipo cruzeta. 
3.3.53. Serão realizados testes de atenuação após o lançamento dos cabos, com posterior emissão 
de relatório dos resultados dos testes. 
3.3.54. Os equipamentos e acessórios deverão estar em total observância com as especificações 
estabelecidas no caderno de especificações. 
3.3.55. As instalações da Rede de Dados em Fibra Óptica deverão ser executadas com base nos 
quantitativos constantes do item 1.2. deste TR. 
3.4. Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos - SCAPV 
3.4.1. Sistema de Controle de Acesso de Veículos 
3.4.1.1. O sistema de controle de acesso de veículos na portaria principal do complexo será 
realizado através do sistema de portão duplo tipo eclusa, com tecnologia de automação tipo 
leitura de placas de veículos (LPR) para abertura do 1º e do 2º portão. 
3.4.1.2. É imprescindível que os portões sejam dotados de dispositivo de intertravamento, 
somente permitindo a abertura do 2º portão após o fechamento do 1º. 
3.4.1.3. Câmera com recursos de leitura de placas de veículos será instalada na rota de entrada e 
saída de veículos ao complexo, visando à captura eletrônica da imagem do veículo e a partir daí 
fazer o reconhecimento ótico dos caracteres da placa, que uma vez reconhecido e com permissão 
de acesso, comandará a abertura do primeiro portão da eclusa. Uma vez no interior da eclusa uma 
segunda câmera confirmará a autorização de acesso e comandará a abertura do segundo portão 
dando a permissão de acesso pretendida. 
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3.4.1.4. Após a passagem dos veículos os portões serão fechados através do acionamento de laços 
indutivos detector de metais instalados sob o piso. 
3.4.1.5. No prolongamento dos portões deverão ser instalados laços indutivos detector de metal 
sob o piso, visando evitar o esmagamento dos veículos que permanecerem parados no seu 
prolongamento. 
3.4.1.6. O sistema de controle de acesso de veículos na portaria principal de cada unidade será 
realizado através do sistema de portão simples com tecnologia de automação tipo leitura de 
placas de veículos (LPR) para abertura do portão. 
3.4.1.7. Câmera com recursos de leitura de placas de veículos será instalada na rota de entrada e 
saída de veículos da unidade visando à captura eletrônica da imagem do veículo e a partir daí fazer 
o reconhecimento ótico dos caracteres da placa, que uma vez reconhecido e com permissão de 
acesso, comandará a abertura do portão. 
3.4.1.8. Após a passagem dos veículos os portões serão fechados através do acionamento de laços 
indutivos detector de metais instalados sob o piso. 
3.4.1.9. Nos acessos deverão ser instaladas câmeras de vídeo que permitam a visualização da 
operação de acesso dos veículos, especificamente a parte frontal e traseira. 
3.4.1.10. Os portões serão acionados por hardwares de automação de controle de acesso que 
receberão as ordens de abertura através de placas controladoras gerenciadas por software 
especifico. 
3.4.1.11. A abertura dos portões ocorrerá de forma mecânica através de motores acoplados a 
estes com tecnologia deslizante. 
3.4.1.12. O gerenciamento do fluxo de veículos deverá ter como premissa básica os níveis de 
segurança dedicado ao acesso, associado às autorizações que serão concedidas. 
3.4.1.13. O sistema será gerenciado através do Centro de Controle Operacional a ser instalado em 
sala destinada ao controle das atividades de segurança do complexo penitenciário. 
3.4.1.14. A infraestrutura necessária para fornecimento de portões e eclusa do sistema será de 
responsabilidade de Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS. 
3.4.1.15. O sistema de cadastro de veículos deverá basear-se em uma estrutura cliente/servidor, 
com servidor localizado no Centro de Controle Operacional (CCO). 
3.4.1.16. O sistema de cadastro de veículo deverá estar integrado ao sistema de cadastro de 
pessoal, em um ambiente operacional multitarefa, multiusuário e de arquitetura aberta em 
termos de banco de dados e comunicação. 
3.4.1.17. Cada veículo deverá estar vinculado a um usuário previamente definido no momento do 
cadastro, sendo este usuário responsável pelas atualizações cadastrais a ele vinculadas. 
3.4.1.18. A arquitetura do sistema baseia-se em um administrador de banco de dados, com base 
de dados SQL, com estrutura cliente/servidor, fazendo uso do sistema de cadastramento de 
veículos, contendo o registro histórico dos eventos relacionados ao acesso de veículos. 
3.4.1.19. O servidor de banco de dados deverá comunica-se com placas de gerenciamento de 
leitores, fisicamente instaladas nos dispositivos de bloqueio (portas/portões/cancelas), dotadas de 
memória com capacidade de armazenar os direitos de acesso dos veículos cadastrados, devem 
também, ter capacidade para concentrar e armazenar os eventos gerados pelas leitoras de forma 
a poder atualizar o servidor, caso este esteja momentaneamente desconectado.  
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3.4.1.20. O sistema deverá manter toda a base de dados dos condutores vinculados aos dados do 
respectivo veículo, permitindo que a qualquer momento sejam cadastrados novos usuários, bem 
como seus direitos de acesso. 
3.4.1.21. Deverá permitir a configuração pelo usuário do sistema de, no mínimo 16 (dezesseis) 
campos para cadastramento de outras informações. O sistema deverá permitir a captura 
eletrônica da imagem do veículo e a partir daí fazer o reconhecimento ótico dos caracteres da 
placa, por qualquer nó da rede e permitir exportação desses dados. 
3.4.2. Sistema de Controle de Acesso de Pessoas 
3.4.2.1. O sistema de controle de acesso de pessoas ao complexo e as unidades será realizado 
através do sistema de bloqueio tipo catraca, com tecnologia de automação tipo leitura facial e 
abertura para saída através de acionador de abertura por sensor infravermelho. 
3.4.2.2. Serão instalados leitores na parte superior das catracas que permitam o reconhecimento 
da face do usuário permitindo-lhe o acesso ao ambiente desejado. 
3.4.2.3. A infraestrutura necessária para fornecimento de portas do sistema será de 
responsabilidade de Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS. 
3.4.2.4. O sistema de cadastro de pessoas deverá basear-se em um banco de dados com estrutura 
cliente/servidor, com servidor localizado na Central de Controle Operacional, com banco de dados 
constando de no mínimo os seguintes campos: 
3.4.2.4.1. Nome Completo; 
3.4.2.4.2. Data de Nascimento; 
3.4.2.4.3. Local de Nascimento; 
3.4.2.4.4. Registro Geral; 
3.4.2.4.5. CPF; 
3.4.2.4.6. Área que irá acessar; 
3.4.2.4.7. Motivo da Visita; 
3.4.2.4.8. Pessoa Visitada. 
3.4.2.5. O sistema deverá manter toda a base de dados dos funcionários, terceirizados e visitantes, 
permitindo que a qualquer momento sejam cadastrados novos usuários, bem como seus direitos 
de acesso. 
3.4.2.6. O sistema deverá permitir a captura eletrônica de imagem frontal do cadastrado. 
3.4.2.7. O sistema deverá permitir a consulta ao banco de dados, por qualquer nó da rede e 
permitir exportação desses dados. 
3.4.2.8. Todas as pessoas autorizadas a acessar ao complexo e/ou as unidades deverão ter seus 
dados cadastrais e biométricos inseridos no sistema. 
3.4.2.8. Formas de Acesso de Pessoas: 
3.4.2.8.1. Para Pessoas Com Acesso Autorizado Previamente a sequência para liberação de um 
acesso irá observar: 
3.4.2.8.1.1. O usuário aproxima-se do leitor e este fará a leitura da biometria facial do 
usuário/visitante; 
3.4.2.8.1.2. O sistema verifica a existência de cadastro do usuário liberando ou não seu direito de 
acesso. O direito de acesso estará gravado no sistema e irá definir o período e os locais aos quais o 
usuário possui liberação; 
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3.4.2.8.1.3. Se a verificação for verdadeira o sistema acionará a liberação da catraca, caso 
contrário a catraca deverá ser mantida travada; 
3.4.2.8.2. Para Visitantes a sequência para liberação de acesso do visitante irá observar: 
3.4.2.8.2.1. Os visitantes deverão se identificar para o funcionário da Seris na parte externa do 
acesso; 
3.4.2.8.2.2. O funcionário da Seris a solicitará informação sobre a vista e iniciará o procedimento 
de autorização através de contato telefônico com o visitado; 
3.4.2.8.2.3. Concedida a autorização o funcionário realizará os procedimentos de identificação do 
visitante, registrando seus dados cadastrais e biométricos; 
3.4.2.8.2.4. Em ato continuo fará a captação da imagem frontal do rosto do visitante; 
3.4.2.8.2.5. Realizado estes procedimentos o visitante deverá acessar conforme procedimento 
previsto no item3.4.2.8.1. deste TR. 
3.4.3. Da Rede de Comunicação de Dados do SCAVP 
3.4.3.1. A comunicação dos controladores e câmeras do sistema de controle de acesso deverá se 
comunicar com o servidor de controle de acesso através da rede de dados prevista no item 4.3. 
deste Termo de Referência, devendo ser disponibilizado para cada nó da rede (controladoras e 
câmeras) banda mínima de 100MB. 
3.4.3.2. Basicamente a arquitetura da rede para o SCAVP deverá obedecer aos seguintes itens: 
3.4.3.2.1. A rede de comunicação dos microcomputadores (rede ethernet) que deverá possibilitar 
a conexão entre o servidor de arquivos e as estações de trabalho. 
3.4.3.2.2. A rede de comunicação das controladoras (rede ethernet) que deverá permitir a 
conexão das controladoras com a rede dos microcomputadores. 
3.4.3.2.3. O servidor de Arquivos que será o responsável pela interface entre as duas redes. 
3.5. Da infraestrutura de instalação (materiais de instalação) 
3.5.1. Entendem-se como infraestrutura de instalação o conjunto de materiais e mão-de-obra 
destinados à preparação do ambiente físico para instalação dos equipamentos incluídos os 
serviços técnicos necessários, o planejamento da obra, sua administração, utilização de máquinas 
e equipamentos, instalação  de cabeamento, acabamento e limpeza da obra, proporcionando as 
condições ideais para instalação dos equipamentos eletrônicos integrantes do projeto. 
3.5.2. As instalações de infraestrutura deverão ser executadas com base nos quantitativos 
constantes do APENSO VIII deste TR. 
3.6. Prova de Conceito 
3.6.1. Verificada a regularidade da documentação e da proposta o pregoeiro declarará 
provisoriamente o vencedor do certame e convocará o vencedor provisório a realizar a PROVA DE 
CONCEITO (POC) do Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens previstos no item 
1.2.9. do APENSO II e do Software de Controle de Acesso de Pessoas previsto no item 1.2.19. do 
APENSO IV, respectivamente, deste Termo de Referência. 
3.6.2. A prova visa averiguar de forma prática, perante a comissão, que os softwares ofertados 
atendem aos requisitos funcionais e técnicos especificados nos itens 1.2.9. do APENSO II e 1.2.19. 
do APENSO IV, respectivamente, deste TR. 
3.6.3. As regras para a realização da Prova de Conceito estão estabelecidas no APENSO VI a este 
TR. 
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3.7. Fiação 
3.7.1. O cabo utilizado para utilizado para envio do sinal de vídeo e alimentação das câmeras fixas 
e speed domes, será do tipo UTP Cat 5, fio em cobre nu (diâmetro: 0,511 mm), isolamento em 
poliolefina especial (diâmetro: 0,90 mm), blindagem em veias torcidas a pares, com passos 
diferenciados, reunião em pares torcidos, blindagem em fita de poliéster aluminizada + condutor 
dreno (Cabo FTP), capa externa em PVC retardante à chama, norma aplicável EIA/TIA 568-A 
(Commercial Building Telecommunication Wiring Standards). 
3.7.2. Para rede de dados deverão ser obedecidas as seguintes regras para cablagem: 
3.7.2.1. Não passar os fios paralelamente a cabos de energia elétrica ou de altas frequências; 
3.7.2.2. Se houver uma canaleta ou cano de conduíte para a passagem dos fios, certificar-se que só 
haverá cabos de sinais de dados, imagem ou similares no mesmo caminho; 
3.7.2.3. Não é necessária a instalação de canaleta exclusiva para a passagem dos fios. Podem ser 
utilizadas canaletas que contém cabos de redes de dados e imagem; 
3.7.2.4. A topologia exigida para instalação dos equipamentos deve ser do tipo “barramento” 
“Varal” 
3.7.3. A rede elétrica do Centro de Operações e Inteligência deverá obedecer ao prescrito no 
projeto executivo APENSO VII a este TR. 
3.7.4. Em cada ponto de geração e captação de imagem deverá ser providenciado pela Secretaria 
de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS, instalação de ponto de energia elétrica da 
concessionária.  
3.7.5. Os custos relativos à instalação e fornecimento de energia elétrica para alimentação do 
sistema será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – 
SERIS. 
3.8. Máquinas e Equipamentos 
3.8.1. O proponente será o responsável pela utilização de máquinas e equipamentos necessários a 
execução dos serviços. 
3.9. Acabamento e Limpeza 
O proponente deverá cotar a mão-de-obra necessária e os meios para que a obra tenha o máximo 
esmero no acabamento, e seja entregue totalmente limpa. 
3.10. Registros e Responsabilidade Técnica 
O proponente deverá registrar a obra no CREA-AL e apresentar o respectivo representante técnico 
pelos serviços a serem executados, podendo este representante ser engenheiro eletricista ou 
eletrônico. 
  
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 
4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único do art. 1° da 
Lei 10.520, de 2002. 
4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 
a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 
  
5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.1.1. A prestação de serviços de monitoramento aqui especificada será realizada 
através disponibilização, instalação, manutenção e reposição de peças de equipamentos para 
implantação de sistema de captação, geração, gravação e monitoramento de imagens (SCGMI), 
centro de controle operacional (CCO), rede de dados em fibra óptica (RDFO) e sistema de controle 
de acesso de pessoas e veículos (SCAPV) para o complexo prisional de Maceió; 
5.2. Os empregados da contratada não ficaram à exclusiva disposição da contratante, em suas 
dependências e sob sua fiscalização. A monitoração será realizada por servidores público da 
Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social treinados para tal fim. A contratada 
fornecerá os equipamentos e realizará as manutenções e reposição de dispositivos eletrônicos e 
seus acessórios sob demanda, conforme Modelo de Execução do Objeto, detalhado no item 8 do 
presente Termo de Referência. 
5.3. Todas as autorizações de acesso ao software do Sistema e aos arquivos deverão ser 
fornecidos pela contratada para a contratante, assim como toda alteração realizada nos 
programas já existentes serão transferidos à contratante, devendo ser fornecidos de imediato, ao 
final da instalação dos softwares, sem qualquer ônus à contratante. 
5.4. A solução deverá ser composta pelos equipamentos de segurança eletrônica especificados no 
item 2.1. deste TR. Preliminarmente, foram encontradas as seguintes fornecedoras do serviço no 
mercado brasileiro: 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

Century Segurança Eletrônica LTDA.   

Technology Brasil Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica LTDA.    

Empresa Alagoana de Tecnologias em Serviço EIRELI.   

do Brasil Comércio de Equipamentos de Segurança LTDA   

Tigre Serviços Gerias LTDA.   

5.5. A contratada prestará o serviço através de técnicos de suporte ao usuário de tecnologia da 
informação, conforme classificação 3172-10 do Catálogo Brasileiro de Ocupações; 
5.6. A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, Declaração de que tem 
pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço 
e ao local de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não o utilizará 
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 
Contratante. 
5.5. Declaração de que tem pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, que assume total responsabilidade por 
esse fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a Contratante. 
  
6. DA VISTORIA 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhada por servidor designado 
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser 
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efetuado previamente pelos telefones (82) 3315-1048, (82) 98833-8828 ou pessoalmente na sede 
do CMEP, localizada na Av. Lourival de Melo Mota, s/n, Km 14. Cidade Universitária, Complexo 
Penitenciário Alagoano. Centro Administrativo II, Maceió - AL, CEP: 57072-970. 
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-
se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
6.3. Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificada, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando 
sua habilitação para a realização da vistoria. 
6.4. Por ocasião da vistoria, à licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-
ROM, pen-drive, ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao 
objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
6.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
  
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1. Dentre outros, são documentos de habilitação compatíveis com as peculiaridades do objeto 
da licitação: 
7.1.1. Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia (CREA), atualizada, expedido, em 
seu nome, que comprove a especialização da empresa, de acordo com as características do objeto 
licitado. 
7.1.2. Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que, comprovando 
aptidão para a execução de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com o 
objeto da licitação, digam respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 
7.1.2.1. Características: execução de serviço continuado de monitoramento de segurança através 
de câmeras, compreendendo o controle de pessoas e veículos; 
7.1.2.2.  Quantidades: no mínimo, 25 % ( vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto licitado; 
7.1.2.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do prazo de execução do objeto licitado; 
7.1.3. Apresentar comprovação de autorização expedida pela ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações, em nome da proponente, para exploração de SCM – Serviços de Comunicação 
Multimídia, através de cópia da publicação da referida autorização, dentro do prazo de validade, 
no Diário Oficial da União ou através de certificado emitido pela ANATEL. 
7.1.4. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, onde fique 
comprovada a sua responsabilidade técnica na execução, a contento, nos moldes do objeto 
licitado, a experiência da empresa para desempenho da prestação dos serviços em características 
e quantidades compatíveis com o objeto licitado; 
7.1.5. Para efeito desta comprovação, o quantitativo total de atestado deve corresponder a um 
percentual do quantitativo total dos itens de maior relevância do lote arrematado, sendo esta 
comprovação dentro do especificado abaixo: 
7.1.5.1.  Já ter prestado serviços contínuos de segurança eletrônica, similar em complexidade 
tecnológica e operacional, equivalente ou superior ao objeto aqui licitado, através de sistema de 
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captação e geração de imagens, com câmeras IP, com 50% (cinquenta por cento) do quantitativo 
total de câmeras previstas neste Termo de Referência; 
7.1.5.2. Já ter prestado serviços contínuos de segurança eletrônica, similar em complexidade 
tecnológica e operacional, equivalente ou superior ao objeto aqui licitado, através da implantação 
de Centro de Controle Operacional para operação de videomonitoramento, com equipamentos e 
software de gestão, com capacidade de monitoramento de 50% (cinquenta por cento) do 
quantitativo total de câmeras previstas neste Termo de Referência; 
7.1.5.3. Já ter prestado serviços contínuos de rede de dados através da instalação e manutenção 
de rede GPON em fibra com 50% (cinquenta por cento) da metragem total de fibra óptica prevista 
neste Termo de Referência; 
7.1.5.4. Já ter prestado serviços contínuos de segurança eletrônica através de sistema de controle 
de acesso de pessoas e veículos, com bloqueios tipo catraca balcão, com 50% (cinquenta por 
cento) do quantitativo total de catracas previstas neste Termo de Referência; 
7.1.6. Declaração de que possui em seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação, 
profissional (is) de nível superior (Engenheiro Eletricista ou Eletrônico) detentor (es) de acervo 
técnico por execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação, 
mediante a apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho assinada pelo 
representante legal da LICITANTE ou do Contrato Social em caso de sócio da empresa, ou contrato 
de prestação de serviços, se for o caso, bem como certidão do acervo técnico do profissional, 
emitido pelo CREA-AL, ou por este homologado. 
7.1.7. O Engenheiro Eletricista ou Eletrônico indicado pelo licitante no item acima deverá 
participar dos serviços de instalação dos equipamentos objeto deste processo licitatório até o seu 
término, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovado perante a administração; 
7.1.8. Os atestados deverão referir-se a serviços já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano 
do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, 
aceito somente mediante a apresentação dos documentos que deram origem aos referidos 
atestados; 
7.1.9. Os atestados deverão referir-se a serviços executados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
7.1.10. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação de legitimidade 
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato ou 
documento que deu suporte a execução do serviço, e local em que foram executados os serviços; 
7.1.11. Não serão aceitos atestados em nome de empresa que não seja a licitante, ainda que do 
mesmo grupo econômico. 
7.2.1. A documentação deverá: 
7.2.1.1.  Estar em nome da licitante; 
7.2.1.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos 
omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de Débitos 
atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
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Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 
dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 
7.2.1.3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para a 
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais. 
  
8. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
8.1.1. O prazo de execução será contado, do efetivo recebimento da Ordem de Execução, até a 
expiração do prazo de vigência contratual e seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: 
8.1.1.1. O prazo de execução será contado a partir da data do efetivo recebimento indicada no 
Termo de Recebimento Definitivo, até a expiração do prazo de vigência contratual; 
8.1.2. A contratada deverá apresentar cronograma físico financeiro de todo o fornecimento e dos 
serviços de instalação necessários, enquadrando o cronograma dentro do prazo estipulado no 
item 9.27 deste TR.; 
8.1.3. Os serviços de instalação deverão ter início no máximo 8 (oito) dias após a emissão e 
entrega da ordem de serviços por parte da administração. 
8.1.4. O prazo de entrega dos equipamentos instalados e o início dos serviços serão de, no 
máximo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia do recebimento da ORDEM DE 
SERVIÇOS, por parte da CONTRATADA; 
8.1.5. 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, conforme tabela abaixo: 

Serviço 
Período de 
Cobertura 

Nível Mínimo de Serviço 

01. Substituição de equipamentos e/ou 
componentes que inviabilizaram a visualização de 
até 04 (quatro) câmeras de uma mesma unidade 
prisional. 

De segunda a 
domingo 

Atendimento até 24 (vinte 
e quatro) horas, após o 
registro da solicitação. 

02. Substituição de equipamentos e/ou 
componentes que inviabilizaram a visualização de 
mais de 04 (quatro) câmeras de uma mesma 
unidade prisional. 

De segunda a 
domingo 

Atendimento em até 12 
(doze) horas, após o 
registro da solicitação. 

03. Realizar os ajustes nas aplicações detecção 
facial, linha virtual, cerca virtual e smart-tracking. 

De segunda a 
sexta no horário 
comercial 

Atendimento até 24 (vinte 
e quatro) horas, após o 
registro da solicitação. 

04. Fornecimento de relatórios de auditoria dos 
dispositivos. 

De segunda a 
sexta no horário 
comercial 

Atendimento até 24 (vinte 
e quatro) horas, após o 
registro da solicitação. 

06. Restabelecer o serviço por paralisação plena da De segunda a Atendimento até 06 (seis) 
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solução de software de Monitoramento e 
Gerenciamento de Imagens. 

domingo hora, após o registro da 
solicitação. 

07. Restabelecer o serviço por paralisação parcial 
da solução de software de Monitoramento e 
Gerenciamento de Imagens. 

De segunda a 
domingo 

Atendimento até 12 (doze) 
horas, após o registro da 
solicitação. 

08. Nos demais casos de problemas com a solução 
de software de Monitoramento e Gerenciamento 
de Imagens. 

De segunda a 
sexta no horário 
comercial 

Atendimento até 24 (vinte 
e quatro) horas, após o 
registro da solicitação. 

09. Problemas e falhas em Hardware, 
equipamentos, acessórios e periféricos, tais como: 
Computadores; mouse; teclado; pilhas (mouse e 
teclado) e demais periféricos. 

De segunda a 
sexta no horário 
comercial 

Atendimento até 06 (seis) 
horas, após o registro da 
solicitação. 

8.1.6. A contratada deverá, independente do efetivo ressarcimento, substituir os equipamentos 
danificados ou perdidos de modo que o serviço não sofra solução de continuidade; 
8.1.7. A Contratada deverá manter estoque de equipamentos para cumprir com os prazos de 
manutenção estabelecidos no presente Termo de Referência; 
8.1.8. Não poderão participar desta licitação entidades empresariais que estejam reunidas em 
consórcio. 
8.1.9. 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. 
8.1.10. Para qualquer execução de serviço em horário diferente do estipulado, deverá a 
CONTRATADA solicitar à CONTRATANTE autorização, mediante pedido escrito dirigido ao Fiscal do 
Contrato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas), com os seguintes dados: 
data(s), horário(s), locais, serviço(s), nomes do) profissionais designados e contatos imediatos dos 
profissionais designados. 
8.1.11. A CONTRATADA deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o local 
onde estiver executando os serviços, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, 
coletando e removendo as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral decorrentes dos 
processos de instalação e manutenção. 
  
9. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
9.1. A execução do objeto possuirá o seguinte modelo de gestão e obedecerá aos seguintes 
critérios de medição e pagamento: 
9.1.2. O quantitativo pago, mensalmente, será realizado de acordo com a medição, prevista neste 
Termo de Referência, devendo ser descontados os valores desserviços não prestados ou prestados 
parcialmente. 
9.1.3. A contratada deverá informar, por escrito, junto à contratante, um representante que será 
seu interlocutor no que diz respeito à execução dos serviços; 
9.1.4. Todas as intervenções da contratada nos dispositivos, materiais e instalações, durante o 
período de operação, poderão ser supervisionadas por técnicos do contratante e documentadas 
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através de relatórios, discriminando data e tipo da intervenção, local, dispositivo, defeito 
constatado e ações executadas. 
9.1.5. Todo e qualquer reparo e/ou correção de falhas nos equipamentos e softwares serão 
executados pela contratada, inclusive com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra 
necessária, sem qualquer ônus para a contratante. 
9.1.6. Todos os materiais, instrumentos de medidas, ferramentas, equipamentos de testes e 
acessórios necessários à manutenção, assim como os encargos das equipes da contratada, 
transporte, estada, etc, ficarão a cargo da contratada. 
9.1.7. Durante o período de operação, eventuais atualizações upgrades de softwares que venham 
a se fazer necessários para o apropriado funcionamento da solução, deverão ser feitos sem custos 
para a contratante; 
9.1.8. Qualquer software ou parte do fornecimento que for irreparável deverá ser substituído por 
um novo, tendo este a mesma garantia anterior, contada a partir de aceitação deste pelo 
contratante; 
9.1.9. Durante o período de operação, a contratada deverá ter o seu conjunto de sobressalentes e 
instrumentos fornecidos para o pronto restabelecimento da solução, conjunto este que deverá ser 
dimensionado pela contratada; 
9.1.10. A contratada se responsabilizará pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços, pela 
fiscalização, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, de acordo com as disposições do 
contrato; 
9.1.11. A contratada deverá fazer eventuais ajustes na solução dentro do prazo estabelecido pela 
contratante; 
9.1.12. A contratada deverá facilitar o acesso da fiscalização a todos os elementos e informações 
necessárias ao desempenho de suas atribuições; 
9.1.13. O CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir suas obrigações dentro dos imóveis dotados dos sistemas previstos neste termo de 
referência. 
9.1.14. A tramitação de documentos entre as instalações da contratante e da contratada deverá 
ser rigorosamente controlada e sigilosa; 
9.1.15. Os Procedimentos de segurança exigidos da empresa contratada são: 
9.1.15.1. Manter sigilo absoluto durante a movimentação de informações entre a contratante e a 
contratada; 
9.1.15.2. A contratante deverá definir política de mudança de senhas periódicas e a contratada 
deverá disponibilizar relatório de comprovação das referidas mudanças, sempre que solicitada; 
9.1.15.3. Disponibilizar relatórios periódicos da lista de usuários habilitados e seus acessos 
(auditoria do sistema); 
9.1.15.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da contratante; 
9.1.15.5. A CONTRATADA deverá assinar um termo de confidencialidade sobre materiais, imagens, 
dados e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da presente contratação. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

9.1.15.6. Quando os funcionários da contratada forem transferidos, remanejados, promovidos ou 
demitidos, todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos da contratada 
deverão ser cancelados e imediatamente informado a contratante; 
9.1.15.7. A contratada deverá disponibilizar acesso ao Supervisor do CMEP ao quadro de pessoas 
habilitadas a ter acesso ao sistema de monitoramento, podendo o supervisor suspender/cancelar 
o acesso ao sistema no caso de risco da integridade das informações; 
9.1.15.8. A contratada deverá implementar normas e procedimentos de segurança das 
instalações, das informações (físicas e lógicas) e de controle do acesso de pessoas ao ambiente da 
prestação dos serviços de acordo com as recomendações da contratante; 
9.1.15.9. A contratada se obriga a disponibilizar registro digital de todas as operações e transações 
no software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens, inclusive dos funcionários da 
contratada, e dos servidores da contratante; 
9.1.15.10. Caso seja requerido pela contratante, qualquer dado armazenado (incluindo as 
gravações), independente do tempo de armazenamento, deverá ser disponibilizado, à 
contratante, pela contratada, em até 03 dias corridos, a partir da data de solicitação; 
9.1.15.11. Nos casos em que os reeducandos e/ou profissionais da contratante, 
comprovadamente, causem dano aos equipamentos, através de mau uso, culposa ou 
dolosamente, inclusive perda, extravio ou roubo, a CONTRATANTE deverá ressarcir a 
CONTRATADA, conforme planilha de composição de faturamento com os documentos que 
comprovem o dolo ou culpa dos monitorados e/ou profissionais da contratante. 
9.1.16. Para efeito do item anterior, o valor do ressarcimento será estabelecido pela proposta 
inicial. 
9.1.17. 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; 
9.1.18. 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; 
9.1.19. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximem a 
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos serviços executados; 
9.1.20. Durante a execução dos serviços, quando se fizer necessário e imprescindível a mudança 
nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da 
CONTRATADA, esta apresentará solicitação escrita, minuciosamente justificada, além de catálogos 
e ensaios técnicos emitidos por laboratório qualificado. Entende-se por equivalente o material ou 
equipamento que tem a mesma função e o mesmo desempenho técnico. As solicitações serão 
feitas em tempo hábil para que não venha prejudicar o andamento dos serviços e não dará causa a 
possíveis prorrogações de prazo. À FISCALIZAÇÃO compete decidir a respeito da substituição; 
9.1.21. Na ausência no mercado de materiais ou peças originais e diante de uma situação de 
extrema necessidade de uso de equipamento, a aplicação ou substituição por outros considerados 
similares deverá ser precedida de comunicação escrita à fiscalização para a competente 
autorização, a qual será dada por escrito em Ofício. Ficará a critério da fiscalização, exigir laudo de 
Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da similaridade, ficando desde já estabelecido que 
todas as despesas serão por conta da CONTRATADA. 
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9.1.22. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação em local 
diferente do que hoje se encontram instalados, as substituições/complementações de peças, 
serão executadas pela CONTRATADA, mediante autorização expressa do CONTRATANTE; 
  
10. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. A demanda do(s) órgão(s) ou entidade(s) tem como base as seguintes características: 
10.1.1. Os serviços do Monitoramento Eletrônico deverão ser prestados no CMEP; 
10.1.2. Toda documentação fornecida para o processo licitatório, prospectos técnicos, manuais e 
as declarações, deverão ser apresentados na língua portuguesa (Brasil); 
10.1.3. Serão aceitos documentos em outros idiomas, desde que acompanhados de tradução para 
a língua portuguesa (Brasil), efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente autenticado pelo 
consulado, no local de emissão ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos, caso em que 
tal tradução prevalecerá sobre os originais; 
10.4. Durante o período de operação da solução, todo ônus decorrente de transportes e de 
reparos dos equipamentos, será assumido pela contratada; 
10.5. Durante o período de operação a contratada deverá executar todos os serviços necessários à 
manutenção de todo escopo de fornecimento sem ônus para a contratante, bem como se 
responsabilizar pelos custos decorrentes de todo e qualquer reparo necessário ao retorno da 
operação normal da solução; 
10.1.6. Após os reparos a contratada deverá repetir, às suas expensas, os testes julgados 
necessários pela contratante para comprovar a perfeição dos reparos efetuados e o bom 
funcionamento de todo escopo de fornecimento; 
10.1.7. A CONTRATADA disponibilizará todos os equipamentos e materiais necessários, ficando 
responsável pela sua respectiva guarda e transporte, além da mão de obra necessária a perfeita 
instalação dos equipamentos e monitoramento dos sistemas; 
10.1.8. 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; 
10.1.9. Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos as instalações de todos os materiais 
solicitados; 
10.1.10. 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; 
10.1.11. Todas as despesas relativas à legalização dos serviços perante os órgãos municipais, 
estaduais ou federais, correrão por conta da CONTRATADA; 
10.1.12. 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; 
10.1.13. 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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10.1.14. A CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços programados, não se admitindo 
quaisquer modificações sem a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO; 
10.1.15. 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; 
10.1.16. A contratada deverá incluir em seu custo total treinamento para os funcionários da 
contratada e profissionais da contratante nas respectivas funcionalidades do sistema de 
Monitoramento e Gerenciamento de Imagens; 
10.1.17. Esse treinamento deverá ser ministrado em português por profissional devidamente 
habilitado, e com material didático (manuais de operação, etc.) obrigatoriamente em língua 
portuguesa, fornecido pela contratada; 
10.1.18. Os treinamentos deverão ser ministrados semestralmente ou quando requerido pela 
contratante; 
10.1.19. Serão abordadas todas as funcionalidades visando capacitar as pessoas responsáveis pela 
operação dos equipamentos e sistema, tais como, procedimentos operacionais, funcionalidade, 
parametrização, recursos disponíveis e conceitos de funcionamento geral de todos os 
componentes. Este treinamento será ministrado após o Startup do sistema. 
10.1.20. Deverá ser ministrado o treinamento técnico à equipe interna de suporte técnico, a qual 
terá a responsabilidade de fazer a primeira intervenção, em caso de queda de funcionamento do 
sistema de ou dos equipamentos que compõem a solução. Neste treinamento deverão ser 
abordadas todas as funcionalidades e características técnicas visando capacitar às pessoas 
responsáveis pelo atendimento, tais como, funcionalidade, parametrização, recursos disponíveis, 
conceitos de funcionamento geral de todos os componentes, procedimentos técnicos, reparos 
possíveis, instalação elétrica, rede de comunicação e possíveis substituições de equipamentos, 
partes e peças. Este treinamento será ministrado após o Startup do sistema. 
10.1.21. Os treinamentos para operação dos diversos sistemas serão de responsabilidade da 
empresa contratada e os custos relativos a tais treinamentos deverão estar inclusos nos valores de 
equipamentos, serviços e softwares cotados. 
10.1.22. Os treinamentos serão realizados na cidade de Maceió, no horário comercial, em local 
designado pela SERIS. 
10.1.23. Os treinamentos deverão ser por sistema e obedecer a carga horária mínima estabelecida 
no quadro abaixo: 

ORD
  

CONTEÚDO 
EFETIVO A SER 

TREINADO 
CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 

1.   
Sistema de captação, geração visualização e 

gravação de imagens - SCGGI 
30 pessoas 40 horas 

2.   Centro de Controle Operacional - CCO 30 pessoas 40 horas 

3.   Rede de Dados em Fibra óptica - RDFO 10 pessoas 40 horas 

4.   
Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e 

Veículos - SCAPV 
10 pessoas 40 horas 
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10.1.24. Os preços deverão ser apresentados conforme modelo de proposta APENSO IX a este TR. 
10.1.25. O licitante deverá apresentar a proposta com indicação da marca e modelo do 
equipamento/serviço cotado, indicar o item do TR que especifica os equipamentos/serviços, 
indicar a unidade de medida, quantidade, valor unitário e total de cada item e ao final somatório 
do valor total dos itens. 
10.1.26. O valor global da proposta será o resultado da soma dos valores totais dos itens. 
10.1.27. Na planilha deverá ser indicado o prazo de instalação de todo o sistema. Caso não seja 
indicado o prazo, fica estabelecido que o proponente concorda com o prazo de 120 (cento e vinte) 
dias para a entrega dos equipamentos instalados. 
10.1.28. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
10.1.29. Os serviços de instalação foram calculados por item, devendo o licitante incluir em cada 
item o valor individual dos serviços necessários à sua instalação, bem como, a multiplicação do 
valor unitário pelo total do item. 
10.1.30. Os valores relativos à instalação serão excluídos da planilha de preços no 13º mês. 
  
 11. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  
11.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 
11.1.1. Todo material está descrito nos APENSOS I, II, III, IV, V e VIII deste Termo de Referência. 
  
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. São obrigações da Contratante: 
12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
12.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 
12.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
12.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 
12.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, 
no que couber. 
12.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
12.1.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 
12.1.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
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12.1.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação 
à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
12.1.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens; 
12.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
12.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
12.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
12.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, as built, especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
  
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
13.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 
sua proposta; 
13.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
13.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado ao Estado de Alagoas ou à entidade estadual, devendo ressarcir 
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
13.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
13.1.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, documentação 
mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 
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13.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
13.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução dos serviços; 
13.1.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 
13.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 
13.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 
de Referência, no prazo determinado; 
13.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
13.1.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 
13.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
13.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
13.1.16. Renovar, durante a vigência do contrato, a cada 6 meses, a Declaração de Cumprimento 
de Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, acompanhada da última informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), ou do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas - eSocial, e do número de contratação de jovens aprendizes; 
13.1.16.1. Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e 
empresas de pequeno porte; 
13.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 
de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 
13.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
13.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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13.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 
13.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
13.1.22. Assegurar à Contratante: 
13.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de 
cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitações; 
13.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis; 
13.1.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos da 
Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, sempre que necessário. 
  
14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
  
16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
16.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência. 
16.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
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realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
16.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização 
ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato. 
16.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e, em 
sendo o caso, utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo anexo, 
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 
sempre que a Contratada: 
16.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 
16.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
16.10. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 
16.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
16.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizada. 
16.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
16.14. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador; 
16.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
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previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
16.16.O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços. 
16.17. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com 
o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
16.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 
nos termos abaixo. 
17.2. No prazo de até 5 dias corridos, do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar 
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual. 
17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 
17.3.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários; 
17.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 
17.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 
17.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis; 
17.3.5. No prazo de até 10 dias corridos, a partir do recebimento dos documentos da Contratada, 
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado em consonância 
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato; 
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17.3.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, 
em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 
17.3.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 
17.3.8. Na hipótese de não se proceder tempestivamente à verificação a que se refere o subitem 
anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 
17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o atesto da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
17.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 
17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base, se for o caso, no Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR). 
17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, 
refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de sanções. 
  
18. DO PAGAMENTO 
18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. 
18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.2. A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 
18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
18.4.1. O prazo de validade; 
18.4.2. A data da emissão; 
18.4.3. Os dados do contrato e da Contratante; 
18.4.4. O período de prestação dos serviços; 
18.4.5. O valor a pagar; e 
18.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
18.6. Tendo sido definidos parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em 
razão dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, será efetuada a retenção ou 
glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
caso se constate que a Contratada: 
18.6.1. Não produziu os resultados acordados; 
18.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 
18.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
18.8. Antes da emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento à Contratada, será realizada 
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital por 
ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.8.1. Na mesma oportunidade, a Administração realizará consulta ao SICAF, à Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União e ao Cadastro das Empresas 
Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS para identificar eventual proibição 
de contratar com o Poder Público. 
18.9. A renovação, durante a vigência do contrato, a cada 6 meses, da Declaração de 
Cumprimento de Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, acompanhada da última informação do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), ou do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, e do número de contratação de jovens aprendizes, é 
condição do pagamento. 
18.9.1. Ficam liberadas de renovar DCCA e documentos complementares as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
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18.10. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. 
18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
18.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a 
ampla defesa. 
18.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 
18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação. 
18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
em especial a prevista no art. 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 
  
19. DO REAJUSTE 
19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de preços 
ao consumidor - IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 
da anualidade. 
19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a Contratante pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajuste de preços do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer. 
19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
19.6. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajuste do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
19.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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20.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
  
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que: 
21.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 
21.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
21.1.3. Apresentar documentação falsa; 
21.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
21.1.5. Não mantiver a proposta; 
21.1.6. Falhar na execução do contrato; 
21.1.7. Fraudar a execução do contrato; 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
21.1.9. Declarar informações falsas; e 
21.1.10. Cometer fraude fiscal. 
21.2. As sanções do subitem 19.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em 
Pregão para Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 
21.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do 
Decreto nº 68.119, de 2019: 
21.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 
21.3.2. Multa. 
21.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de 
licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de 
fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
21.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito 
tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 
21.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público. 
21.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
21.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o 
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procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 
2000. 
21.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos 
serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
21.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, 
Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 
  
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
22.1. As despesas para atender à licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
Gestão/Unidade:   
Fonte: 
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 
  
Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita ao 
mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos serviços 
existentes no mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência 
exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame 
ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto contratual. 
  

  
APENSO I – COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, 

GERAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS 
  

1. Composição do Sistema de Captação, Geração e Gravação de Imagens. 
1.1. Para atendimento as necessidades de captação, geração e gravação das imagens serão 
instalados os seguintes equipamentos e realizados os seguintes serviços: 
1.1.1. Câmera Tipo I 
Dispositivo fixo de captação e geração de imagens, baseado em tecnologia IP, instalado em pontos 
pré-estabelecidos de acordo com estudo técnico previsto neste TR. 
1.1.2. Câmera Tipo II 
Dispositivo móvel de captação e geração de imagens, baseado em tecnologia IP, instalado em 
pontos pré-estabelecidos de acordo com estudo técnico previsto neste TR. 
1.1.3. Câmera Tipo III 
Dispositivo fixo de captação e geração de imagens, baseado em tecnologia IP, com dispositivo 
capaz de realizar a leitura automática de placas de veículos com inteligência artificial, instalado em 
pontos pré-estabelecidos de acordo com estudo técnico previsto neste TR. 
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1.1.4. Câmera Tipo IV 
Dispositivo fixo de captação e geração de imagens, baseado em tecnologia IP, com dispositivo 
capaz de realizar a leitura automática de faces com inteligência artificial, instalado em pontos pré-
estabelecidos de acordo com estudo técnico previsto neste TR. 
1.1.5. Câmera Tipo V 
Dispositivo fixo de captação e geração de imagens, baseado em tecnologia IP, com dispositivo que 
forma suas imagens em função da radiação térmica, gerando imagens sob escuridão total, sem 
levar em conta variações de iluminação, instalado em pontos pré-estabelecidos de acordo com 
estudo técnico previsto neste TR. 
1.1.6. Câmera Tipo VI 
Dispositivo fixo de captação e geração de imagens, baseado em tecnologia IP, com recurso de 
visualização panorâmica das imagens captadas, instalado em pontos pré-estabelecidos de acordo 
com estudo técnico previsto neste TR. 
1.1.7. Rack Bastidor 
Dispositivo destinado a proteção e acomodação dos equipamentos de captação, geração e 
gravação de imagens. 
1.1.8. Patch Panel 24 Portas 
Dispositivo de distribuição passivo, responsável pelo direcionamento dos cabos na rede. 
1.1.9. Gravado Digital de Vídeo em Rede 
Dispositivo responsável pela gravação, gerenciamento e arquivo das imagens geradas pelas 
câmeras IP. 
1.1.10. Disco Rígido 24x7 CFTV (HD 2, 3 e 6 TB) 
Dispositivo destinado à gravação e armazenamento local das imagens geradas. 
1.1.11. Switch 24 Portas 
Dispositivo ativo de conexão que interliga as câmeras IP numa mesma rede, fisicamente 
acomodado em cada um dos prédios onde serão instalados os equipamentos de captação e 
geração de imagens. 
1.1.12. Unidade de Rede Óptica 
Dispositivo ativo de conexão que utiliza tecnologia passiva para transferência de dados 
bidirecional por uma única fibra óptica, fisicamente acomodado em cada um dos prédios onde 
serão instalados os equipamentos de videomonitoramento e alarmes de intrusão, será o 
responsável pela inclusão da unidade na rede. 
1.1.13. Ativo Gerenciador de Rede de Ponta 
Dispositivo ativo de conexão central da rede, fisicamente acomodado em cada um dos prédios 
onde serão instalados os equipamentos de captação e geração de imagens. 
1.1.14. Patch Panel PoE 
Dispositivo utilizado para alimentar as cargas elétricas necessárias ao funcionamento das câmeras 
fixas. 
1.1.15. Fonte 5A 48V 
Dispositivo utilizado para alimentar sem interrupção e proteger as câmeras e equipamentos de 
transmissão de dados. 
1.1.16. No Break 1.44 Kva 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

Dispositivo secundário de alimentação de energia elétrica, que entra em ação, alimentando os 
dispositivos a ele ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia primária. 
1.1.17. Cabo UTP Cat. 5e 
Destinado a interligação das dos dispositivos de captação e geração de imagens aos Gravadores 
Digitais de Vídeos. 
1.1.18. Braço Extensor de Câmeras 
Dispositivo de extensão das câmeras fixadas em poste/parede. 
1.1.19. Suporte para fixação de câmera em poste 
Dispositivo de sustentação das câmeras fixas junto ao poste/parede. 
1.1.20. Serviços de Instalação 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
Nos serviços de instalação devem estar considerados todas as miscelâneas e os acessórios 
necessários à instalação dos equipamentos, a exemplo e não se limitando a: parafusos, porcas, 
pregos, abraçadeiras, buchas, canaletas, tubulações e etc. 
1.2. Caderno de Especificações dos Equipamentos do Captação, Geração e Gravação de Imagens. 
 Os equipamentos destinados a captura e geração de imagens deverão possuir as seguintes 
especificações mínimas: 
1.2.1. Câmera Tipo I 
Deverá ser colorida tipo bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: 
Deverá possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal – Oxide- 
Semiconductor) de ½.7” com varredura progressiva; Deverá possuir iluminação infravermelho (IR) 
de 30m; Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou 
definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100; Deverá possuir lente fixa com 2.8 mm; Deverá 
possuir ângulo de visão de H:106°/ V:54°, com abertura máxima F1.6; Deverá possuir iluminação 
mínima de 0.005 lux em modo colorido; Deverá possuir iluminação mínima de 0 lux em modo 
preto e branco; Deverá possuir resolução de 2 MP (1920x1080) a no mínimo 25 fps; Deverá 
possuir velocidade de obturados de 1/3 a 1/100.000 s de forma manual ou automática; Deverá 
possuir compressão de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; Deverá possuir compressão 
inteligente; Deverá transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de 
configuração para compressão H.265; Devera suportar redução de ruído 3D; Deverá suportar 
compensação de luz BLC, HLC, e DWDR (60dB); Deverá suportar compensação BLC sobre a área 
total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; Deverá suportar taxa de bit 
variável de 120 kbps a 6144 kbps para MJPEG; Deverá suportar taxa de bit variável de 32 kbps a 
6144 kbps para H.264; Deverá suportar taxa de bit variável de 32 kbps a 6144 kbps H.265; Deverá 
possuir interface web em português e Inglês; Deverá possuir função de detecção de movimento 
com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas com sensibilidade limiar e independentes; 
Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via web browser; Deverá possibilitar 
a recuperação de senha via web browser; Deverá possuir função de detecção de movimento com 
possibilidade de agendamento; Deverá possuir função de gravação de vídeos e fotos em servidor 
FTP com possibilidade de agendamento; Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem 
programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); Deverá suportar sobreposição de data, hora e 
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texto no vídeo; Deverá suportar no texto sobreposição de 60 caracteres; Deverá possuir no 
mínimo mais 5 campos destinados no texto, com capacidade de no mínimo 22 caracteres cada 
um; Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas 
independentes); Deverá suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, 
saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de 
branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de 
configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante 
outro período; Deverá possuir saída ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100 Base-T; 
Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta 
mesma rede; Deverá possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Deverá 
possuir protocolos Internet: 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ 
IGMP/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S e T)/ PPPoE/ QoS/ RTCP/ RTMP/ RTP/ RTSP/ SMTP/ 
TCP/ UDP/ UPnP; Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login 
configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. Deverá possuir qualidade de serviço (QoS) para 
stream de vídeo e comandos internos; Deverá permitir proteção através de filtragem IP; Deverá 
possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; Deverá possuir firmware 
atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser 
disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; Deverá possuir de forma integrada a 
compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos 
pelo fabricante da mesma; Deverá possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e 
Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deverá possuir hardware de PoE 
interno ao case da câmera; Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Deverá possuir 
um consumo igual ou inferior a 4,6W; Deverá suportar faixa de temperatura e umidade de 
operação: -30°C~+60°C, <95%; Deverá permitir configuração de entrada e saída de horário de 
verão programada; Deverá permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; Deverá possibilitar 
o backup dos arquivos de configuração; Deverá permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor 
FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deverá possuir caracteres para verificação 
da autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da 
mesma. Deverá possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de 
Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. Deverá possuir funções de vídeo analítico 
com a possibilidade de realização de agendamento e ajuste de região mínima e máxima de análise 
para as seguintes funções: Detecção de direção – Com a possibilidade de inserir 10 linhas com 
escolha da direção de detecção; Detecção de intrusão – Com a possibilidade de inserir 10 regiões 
com escolha da direção de detecção; Deverá possuir a função de região de interesse; Deverá 
possuir serviço acesso ao Cloud. 
1.2.2. Câmera Tipo II 
Câmera Speed Dome que deve apresentar as seguintes características mínimas: Deverá possuir 
Interface de rede 10/100Base-TX com RJ45; Deverá possuir sensor CMOS de 1/2.8” CMOS com 
Progressive Scan; Deve possuir as resoluções de 1080P (1920×1080), 1.3M(1280×960), 
720P(1280× 720), D1(704×480), CIF(352×240); Deve suportar 60 Fps na resolução 1080P 
(1920×1080) usando H.264 e H.265; Deverá possuir compreensão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; 
Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, sendo compressão H.265; Deve possuir Zoom 
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óptico de 25X; Deve possuir Zoom digital de 16X; Deve possuir Infra vermelho de alcance de 150 
metros; Deve possuir recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; Deve permitir movimento 
horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de 0,1 a 280°/s; Deve permitir 
movimento vertical com velocidade variável de 0,1 a 120°/s; Deve possuir obturador de 1/1 a 
30.000s; Deve suportar filtro de infravermelho (ICR); Deve possuir foco automático ou manual; 
Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR(120dB); Deve suportar compensação WDR 
Real com controle de níveis de 1 a 100; Deve suportar compensação BLC sobre a área total da 
imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; Deve suportar balanço de branco 
para ambiente interno, externo, automático e ATW; Deve suporta Anti-Flicker; Deve suportar 
redução de ruído  3D; Deve suportar estabilização de imagem; Deve suportar Defog; Deve suportar 
troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, BLC, WDR, ajuste do 
obturador, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando 
aplicar um conjunto de configurações específicas em um período e um conjunto de configurações 
específicas durante outro período; Deve suportar marca d’agua nas gravações; Deve suportar 5 
campos de texto com até 10 caracteres cada sobreposto a imagem; Deve suportar os protocolos 
IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,  FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour e SIP; Deve possuir qualidade de 
serviço(QoS) diferentes para stream de vídeo via web e comandos internos via web; Deve permitir 
habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; Deve permitir configuração de entrada e 
saída de horário de verão programada; Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; 
Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos 
para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres 
para verificação da autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a 
verificação da mesma; Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para 
Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som; Deverá possuir a função de 
detecção de mudança de cena; Deverá possuir funções de vídeo analítico com a possibilidade de 
realização de agendamento e ajuste de região mínima e máxima de análise para as seguintes 
funções: Detecção de direção – Com a possibilidade de inserir 4 linhas com escolha da direção de 
detecção; Detecção de intrusão – Com a possibilidade de inserir 4 regiões com escolha da direção 
de detecção; Detecção de abandono/retirada de objeto – Com a possibilidade de configurar 
tempo de duração para detecção e o tipo de regra (abandono ou retirada). Detecção de face – 
Com a possibilidade de habilitar o realce de face quando ela for detectada; Deverá possuir a 
função de detecção de áudio, com agendamento, com a possibilidade de configuração de 
sensibilidade, limite e tempo de estabilização. Deverá possuir a função de filtro de ruído, com 
possibilidade de ativar ou desativar. Deve permite estabelecer chamadas via SIP com suporte a 
vídeo por detecção de movimento ou entrada de alarme para ramal pré-configurado na câmera; 
Deve possuir detecção de movimento por agendamento; Deve possuir no mínimo 24 máscaras de 
privacidade; Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware 
estarão disponibilizadas gratuitamente na web; Deve possuir arquitetura (API) aberta para 
integração com outros sistemas; Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo 80 posições 
pré-configuradas de posicionamento (Presets); Deve possuir no mínimo 8 tours; Deve possuir no 
mínimo 5 patrulhas; Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; Deve possuir 1 entrada e 1 saída 
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de áudio; Deve possuir grau de proteção IP66; Deve suportar alimentação por fonte de 24 volts 
alternado; Deve suportar alimentação padrão Poe+ (IEEE802.at); Deve suportar temperatura de 
operação de -10° a 60°. 
1.2.3. Câmera Tipo III 
Câmera do tipo bullet com tecnologia IP, deverá apresentar as seguintes características: Deverá 
possuir sensor de imagem do tipo CMOS 1/2.8”, ou que atenda de forma superior, com varredura 
progressiva; Deverá suportar resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080); Deverá suportar ao 
menos as compressões de vídeo H.265 e H.264; Deverá possuir compensação de luz de fundo 
WDR a pelo menos 120 dB, bem como suportar redução de ruído 3D; Sua lente deve ser varifocal 
motorizada com abertura de pelo menos 2,7 a 12 mm; Deverá suportar a função de leitura de 
placas, sendo esta embarcada; Deverá ler placas de veículos que estejam em uma velocidade de 
no máximo 40 Km/h, bem como suportar captura de placas em uma pista de rolamento; Deverá 
suportar, de forma embarcada, a criação de duas listas de cadastros de placas de automóveis, 
sendo uma lista de placas permitidas e uma de placas proibidas, bem como a quantidade total de 
placas cadastradas na câmera deverá ser de no mínimo 8.000 placas; Deve permitir a ativação de 
alarme de saída quando reconhecer uma placa cadastrada na lista de placas liberadas;  Deve 
permitir nativamente gerar lista de placas lidas; Deve permitir fazer buscar dos eventos de leitura 
através do número da placa; Deve suportar o gatilho da leitura da placa pela detecção do vídeo, 
entrada de I/O conectada a laço magnético ou por ambos; Deve permitir a sobreposição das 
informações de data e placa lida no snapshot quando houver evento de leitura de placa; Deverá 
possuir no mínimo 1 entrada e 1 saída de alarme; Deverá possuir função de gravação de vídeo e 
foto em servidor FTP, bem como suportar sobreposição de data, hora e texto no vídeo; Possuir 
saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100/1000BASE-T; Sua arquitetura (API) deve 
ser aberta para integração com outros sistemas; Possuir ao menos os protocolos Internet: IPv4, 
IPv6, HTTP, HTTPs, FTP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TCP/IP, UDP e RTSP; Deverá possuir iluminação 
infravermelho (IR) de até 8 metros; Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo; Deverá 
permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet, conflito IP nesta mesma rede, 
falha no cartão SD, acesso ilegal; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software 
do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente no web 
site do fabricante; Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over 
Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3at, sendo o PoE integrado a câmera, não sendo 
aceito soluções injetoras; Deverá possuir grau de proteção igual ou superior a IP67, possibilitando 
instalação em ambientes internos e externos; Deverá suportar cartão micro SD; Permitir 
configuração de entrada e saída de horário de verão programada; Deve possibilitar o backup dos 
arquivos de configuração; Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo 
(marca d’agua); Deve possuir interface RS485 que permita o envio de comandos quando ocorrer a 
leitura de placa; Suportar cartão micro SD; Deve permitir envio de notificações PUSH via HTTP; 
Deve permitir a criação de grupos de usuário com permissões diferentes; Deve permitir no mínimo 
10 acessos simultâneos; Possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web 
Browser; Deve possui sensibilidade de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo noturno (IR 
ligado); Deve possuir abertura de F1.3; Possuir velocidade de obturador de 1/50 a 1/1.0000s. 
1.2.4. Câmera Tipo IV 
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Câmera de Rede IP com as seguintes características mínimas: sensor de imagem 1/1.9” 2 
megapixels CMOS; Pixels efetivos (H × V) 1920 × 1080; Sistema de varredura Progressivo; 
Obturador Manual ou automático; Velocidade do obturador 1/3~1/100000s; Sensibilidade: Modo 
Colorido (F1.53) - 0.002 lux, Modo Preto e Branco (F1.53) - 0.01 lux, Modo Preto e Branco (F1.53, 
infravermelho ligado) - 0 lux; Distância do infravermelho ativo de 100 metros; Três Lde s IR; Lente 
Varifocal motorizada; Lente Montada em placa; Distância focal de 8 a 32 mm; Abertura máxima 
F1.53; Ângulo de visão Horizontal: 40° a 12.9°e  Vertical: 22° a 7.2°; Controle do foco Automático; 
Zoom óptico 4×; Limite do posicionamento Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75,° Rotação: 0° ~ 355°; Análise 
inteligente de vídeo com recurso de Suporte para captura de imagem de face, Dados da face 
Idade, gênero, expressão, óculos e barba; Assertividade da captura de face de 90%; Foto através 
de recorte da face; Lista de faces liberadas/negadas com  10.000 faces em até 5 bibliotecas de 
faces diferentes; 1 canal de saída de alarme para controle de acesso; Análise inteligente de vídeo 
através de Linha virtual, Cerca virtual, Abandono/retirada de objetos, Detecção de face, Mudança 
de cena, Mapa de calor, Contagem de pessoas; Compressão de vídeo H.265 / H.264 / H.264B / 
H.264H; 3 streams; Resoluções de 1080p (1920×1080) / 1.3 M (1280 × 960) / 720p (1280×720) / 
D1 (704×480) / VGA (640×480) Taxa de frames do Stream principal: 1080p (1~50/60 FPS) e Stream 
extra: D1 (1~50/60 FPS); Controle de taxa de bits CBR/VBR; Taxa de bits H.264: 24~10240 Kbps 
H.265: 14~6144 Kbps; Modo Dia/Noite Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco; Compensação de luz 
de fundo BLC / HLC / WDR (120 dB) / SSA; Balanço de branco Auto/Manual; Controle de ganho 
Auto/Manual; Redução de ruído 3D DNR; Área de interesse; ; Interface de áudio com 1 entrada e 1 
saída; Interface de rede RJ45 (100/1000BASE-T) ; Suporte aos Protocolos HTTP; HTTPs; TCP; ARP; 
RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 
IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS; Compatibilidade Onvif; Acesso a no miimo 20 
usuários; Suportar armazenamento com cartão micro-SD de até 128 Gb, NAS e PC para gravação 
local; Suportar os navegadores Internet Explorer®, Chrome®, Firefox®, Safari®; Suportar 
smartphone iOS®, Android®; Possuir interfaces de com 1 entrada e 1 saída de alarme; Possuir 
certificações Certificados CE e FCC; Alimentação 12 Vdc ou PoE (802.3at); Consumo <15,84 W; 
Temperatura de operação de -30ºC a 60ºC/umidade <95% RH; Proteção IP67; Case de metal. 
1.2.5. Câmera Tipo V 
Câmera térmica, deverá possuir ao menos as seguintes características: Duas câmeras, uma visível 
e outra térmica. Características da câmera térmica: O sensor de imagem da câmera térmica deverá 
ser do tipo detector de plano focal não refrigerado de óxido de vanádio;(não vejo relevância no 
tipo sensor, desde que entregue o resultado esperado); Pixels efetivos (H x V) de pelo menos 256 
x 192; Sensibilidade térmica menor ou igual a 50mK; Possuir ao menos 18 tipos de paletas de 
cores; Deve possuir lente do tipo fixa, com distância focal mínima de 7 mm e controle do foco 
termal, sem necessidade de ajuste; Ângulo de visão horizontal de no mínimo 24° e vertical de no 
mínimo 18°. Características da câmera visível: Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS 
(Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de 1/2.8”; Deve possuir iluminação infravermelho 
(IR), com alcance mínimo de 50 m; Deve possuir lente do tipo fixa, com distância focal mínima de 8 
mm e ângulo de visão horizontal mínimo de 40°, vertical no mínimo de 22° e diagonal de no 
mínimo 46°, com abertura mínima F1.9; Deve suportar resolução de pelo menos 2MP (1920 x 
1080); Deverá possuir recurso para medição de temperatura com range de medição: Baixa 
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temperatura: no mínimo entre -20°C a +150°C, Alta temperatura: no mínimo entre 0°C a +550°C, 
Possuir variação de medição de no máximo ±5°C ±5%; Modos de medição por ponto, linha e área; 
Medição por preset: até 12 regras simultaneamente. A câmera deve suportar no mínimo as 
compressões de vídeo H.265, H.264M, H.264H, H.264B e MJPEG; Deve possuir suporte a algumas 
funções como compensação de luz (BLC); Deve possuir uma sensibilidade mínima igual ou de 
capacidade superior a 0,001 lux em modo colorido e 0,005 lux no modo colorido, 0,0005 lux no 
modo preto e branco e 0 lux com infravermelho ligado; A câmera deve ainda possuir interface 
Web, bem como permitir visualização das imagens e configuração via web browser; Deve possuir 
pelo menos uma saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; Sua 
arquitetura (API) deve ser aberta para integração com outros sistemas; Deve suportar ao menos 
os protocolos de rede HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 
PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP; Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de 
vídeo via web e comandos internos via web; Deve possibilitar uma proteção através de senhas, 
bem como garantir segurança através de filtragem IP; Deve permitir acessibilidade com uso de ao 
menos os navegadores Internet Explorer IE, Chrome e Firefox; Sua alimentação deve ser através 
de fonte com tensão de 12VDC ou via PoE atendido pelo protocolo IEEE802.3af; Deverá suportar 
alimentação via ePoE; Seu consumo deverá ser de no máximo 12W; A câmera deve possuir ao 
menos um canal de entrada de áudio e um canal de saída; A câmera deve suportas as 
compressões de audio G.711a; G.711mu; AAC; PCM; A câmera deve possuir índice de proteção 
igual ou superior ao IP 67, possibilitando sua instalação em ambientes internos e externos; Deve 
possui inteligências de vídeo com ao menos a função linha virtual; Deve possuir funções de 
inteligência de vídeo avançadas, tais como: detecção de fogo, rastreamento automático do ponto 
mais quente e mais frio da imagem térmica. Deverá possuir ao menos 2 entradas e 2 saídas de 
alarme e uma porta RS-485. 
1.2.6. Câmera Tipo VI 
Câmera do tipo bullet com tecnologia IP, panorâmica, deverá apresentar as seguintes 
características: Deverá possuir sensores de imagem do tipo CMOS 1/2.8”, ou que atenda de forma 
superior, com varredura progressiva; Deverá possuir resolução mínima em Full HD 1920x1080Full 
sendo sua resolução máxima 8MP (4096x1800); Deverá suportar ao menos as compressões de 
vídeo H.265 e H.264; Deverá possuir compensação de luz de fundo BLC, HLC, DWDR, bem como 
suportar redução de ruído 3DNR; Deverá proporcionar imagem colorida de qualidade mesmo em 
baixa luminosidade 0,007Lux; Sua lente deve ser fixa e possuir ângulo de visão horizontal de 180° 
e um ângulo vertical de 180°; Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de alarme; Deverá 
possuir função de gravação de vídeo e foto em servidor FTP, bem como suportar sobreposição de 
data, hora e texto no vídeo; Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 
10/1000BASE-T; Sua arquitetura (API) deve ser aberta para integração com outros sistemas; 
Possuir ao menos os protocolos Internet: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; 
DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; 
SNMP; Deverá possuir iluminação infravermelho (IR) de no mínimo 25 metros; Deverá suportara 
função de análise de vídeo, como abandono e retirada de objeto, cerca virtual e mudança de cena, 
bem como possibilitar funções avançadas como mapa de calor e E-PTZ; Deve transmitir pelo 
menos 2 streamings de vídeo; Possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web 
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Browser; Possibilidade de recuperação de senha via Web Browser; Deverá permitir ativação de log 
na ocorrência de falha da rede ethernet, conflito IP nesta mesma rede, falha no cartão SD, acesso 
ilegal; Deve possuir fabricante que faça parte do fórum de padronização ONVIF (Open Network 
Vídeo Interface Fórum); Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 24Vac ou PoE 
(802.3at), sendo este embutido no equipamento, não serão aceitas soluções injetoras; bem como 
seu consumo ser igual ou inferior a 30W; Deverá possuir grau de proteção igual ou superior a IP67 
e IK10, possibilitando instalação em ambientes internos e externos; Deverá suportar cartão micro 
SD; Permitir configuração de entrada e saída de horário de verão programada; Deve possibilitar o 
backup dos arquivos de configuração; Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade 
do vídeo (marca d’agua); Deverá vir acompanhado com suporte do mesmo fabricante para junção 
e instalação em parede ou teto; Possuir certificações CE e FCC ou superior. 
1.2.7. Rack Bastidor 
Rack outdoor 10U 19" fabricado em chapa de aço galvanizado com pintura Epóxi interna e 
externa; rack interno tipo basculante para fixação de equipamentos 19"; sistema de fechamento 
das portas anti-vandalismo com chave central e dois porta cadeados; suporte para fixação em 
poste/parede através de cinta BAP; sistema de ventilação por convecção natural e preparada para 
receber ventilação forçada; 3 entradas semi estampadas na parte inferior para passagem de 
cabos; 1 bandeja para equipamentos; Dimensão (mm): 550x550x390 (AxLxP) - (Externa). 
1.2.8. Patch Panel 24 Portas 
1U de dimensão; estrutura em Aço SAE 1020 de 0,90 mm; pintura epóxi-pó texturizada. 
1.2.9. Gravador Digital de Vídeo em Rede 
Sistema de gerenciamento e gravação para no mínimo 16 câmeras IP com resolução em pelo 
menos Full HD a 30 fps por canal; Deverá possuir resolução de saída de vídeo de no mínimo 1920 x 
1080; Deve possuir ao menos uma saída de vídeo HDMI e uma VGA; Deve suportar pelo menos as 
compressões de vídeo H.265 e H.264, bem como a divisão de tela em pelo menos 1, 4, 8, 9 e 16; 
Possuir função de busca por IA (inteligência artificial), tanto humano quanto veículo; Deverá 
possuir recurso de reconhecimento facial, onde poderá processar ao menos 24 imagens/segundo, 
possuir ao menos 4 canais de vídeo para reconhecimento facial e 16 canais de fluxo de imagem 
para tal função; possuir recurso de reconhecimento de faces estranhas; Ainda referente a 
reconhecimento facial, deverá possuir busca IA de imagens faciais simultâneas e poder gerenciar 
ao menos 15 bancos de dados com no mínimo 100.000 imagens faciais no total; Deverá possuir 
recurso de busca por veículo com ao menos os seguintes metadados cor, motorista ao celular, 
placa e modelo; Deverá suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; Deve ainda 
suportar funções como detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; Deve 
suportar no mínimo 1 HD SATA 3 de pelo menos 1 TB; Deve permitir buscar gravação por data e 
hora, por detecção de movimento, inteligência de vídeo e alarme; Possibilitar backup por pen 
drive (formatação FAT32) e download por rede e FTP; Possuir no mínimo uma interface de rede 
RJ45 (10/100/1000 Mbps); Deverá possuir pelo menos 16 entradas de portas PoE em acordo com 
o padrão IEEE 802.3af/at e a potência máxima por porta deverá ser de 25,5W, sendo que quando 
utilizado todas as portas, a somatória de potências não poderá ser maior que 130W; Suportar ao 
menos os tipos de transmissão através de TCP/IP, DDnS (sendo um pelo menos proprietário), FTP, 
NTP e filtro IP; Deverá possuir ao menos as funções auxiliares de e-mail e DHCP; Possuir 
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compatibilidade com ao menos o protocolo ONVIF; Deverá possuir ao menos uma entrada e uma 
saída de áudio (RCA); A operação remota deverá possibilitar ao menos as funções de 
monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e 
informações sobre registros; Deve possuir acessibilidade via web browser; Possuir mínimo de 2 
interface USB, permitindo também sua utilização com mouse, bem como ao menos uma porta 
RS232 para comunicação com PC e uma porta RS485 para controle de Speed Dome; Deverá 
possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; Seu fabricante deverá fazer parte do fórum 
de padronização ONVIF (Open Network Vídeo Interface Fórum); Deverá possibilitar o backup de 
arquivos de configuração do sistema; Sua alimentação deverá ser através de fonte interna bivolt 
automática (100 a 240 VAC, 60 Hz); Seu consumo deverá ser de no máximo 150 W com todas as 
portas PoE sendo utilizadas e sem disco rígido; Deverá possuir ao menos 4 entradas de alarme e 2 
saídas; deverá gravar imagens por no mínimo 120 (cento e vinte) dias corridos. 
1.2.10. Disco Rígido HD 
Disco rígido SATA 3,5’’ desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança 
eletrônica, com capacidade de operação de 24 horas por dia, 7 dias por semana; Deve possuir 
características como estabilidade na gravação de dados, velocidade de disco controlada, 
dissipação de calor otimizada, baixo consumo de energia e nível de ruído; Deve possuir um buffer 
de hospedagem de no mínimo 6 Gb/s e drive de hospedagem de no mínimo 170 MB/s; Sua 
capacidade de armazenamento deve ser de no máximo6TB; Deve possuir um cache de no mínimo 
64 Mb e velocidade de rotação (RPM) de 5.400; Sua capacidade de erros de leitura não 
recuperáveis por bits lidos deve ser menor que 1 em 1014; Não deve ter um consumo elétrico 
maior que 6 W nos modos de leitura e/ou escrita. 
1.2.11. Switch 24 Portas 
Switch não gerenciável para a construção de redes de comunicação de dados permitindo a 
integração de computadores, impressoras, dispositivos VoIP, telefone IP e câmeras IP; Deverá 
proporcionar o compartilhamento de Internet para os demais dispositivos conectados a ele; Deve 
possuir no mínimo 24 portas Fast Ethernet 10/100 BASE-T com conectores RJ-45 e negociação de 
velocidade automática; O equipamento deverá ser compatível ao menos com os padrões de 
redeIEEE802.3x Full Duplex Flow Control; IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3u 100BASE-TX, 
IEEE802.1p Priority Queueing (CoS), IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet); Indicado para 
utilização em topologias do tipo estrela; Deverá ser compatível com protocolo CSMA/CD, que 
permitirá organizar a forma como os dispositivos de rede compartilham o canal utilizando a 
tecnologia Ethernet; Deve possuir taxa de transferência nos formatos: Ethernet: 10 Mbps (Half 
Duplex) /20 Mbps (Full Duplex) e Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex) /200 Mbps (Full Duplex). 
Deve ainda possuir um buffer de memória de pelo menos 1,75MB; Sua tabela de endereços MAC 
deverá possuir uma capacidade de no mínimo 8.000 endereços; Deverá suportar ao menos os 
tipos de cabeamento categoria 5 e 5e, que de acordo com o padrão de rede podem alcançar 100 
metros de distância; Deverá possuir a função de auto MDI/MDI-X com detecção automática do 
padrão do cabo (Normal/Crossover) e negociação de velocidade automática; Deve possuir LED’s 
indicadores que possam demonstrar ao menos o status de alimentação, status do link e atividade 
por porta e indicação de velocidade de conexão; Deve ainda possuir a função de aprendizado de 
endereços MAC e atualização automática; Sua alimentação deverá ser através de fonte de 
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alimentação interna automática com entrada 100 a 240 VAC / 50 a 60 Hz e corrente de no máximo 
500mA; Seu consumo de energia deverá ser igual ou inferior a 5,2 W; Sua estrutura deverá ser 
compatível com o padrão EIA de 19”; Deve ser certificado ao menos nos padrões Anatel; Deverá 
ser compatível com a função Plug & Play, permitindo uma instalação simples e rápida; O 
equipamento deverá possuir interface totalmente em português; Deverá vir acompanhado de kit 
de suporte, específico para montagem em rack de 19" e de altura igual a 1U; O equipamento 
deverá ser fornecido com garantia de no mínimo 2 anos pelo fabricante, bem como vir 
acompanhado de ao menos cabo de alimentação, kit completo de instalação e manual do usuário 
em português. 
1.2.12. Unidade de Rede Óptica 
Equipamento que deverá ser a interface entre cliente e provedor e que deverá receber o sinal 
GPON e converte-lo em sinal Ethernet, permitindo o fornecimento de todos os serviços 
necessários para provedores de internet; Deverá ser gerenciada via OLT,localizada na central do 
provedor, garantindo um controle centralizado da rede sem necessidade de deslocamentos para 
configuração de seus usuários; Deverá ser compatível com o modo de operação Bridge e 
fornecimento Triple-play QoS; A ONU deverá possuir interfaces GPON com pelo menos um 
conector SC/APC em conformidade com ITU-T G.984, sistema óptico classe B+; A transmissão 
GPON (TX) deverá possuir no mínimo uma largura de banda de 1.244 Gbps para upstream com 
comprimento de onda de 1.310 nm e sua potência do sinal deverá ser de no mínimo entre 0,5 a 
5,0 dBm; A recepção GPON (RX) deverá possuir uma largura de banda de no mínimo 2.488 Gbps 
para downstream com comprimento de onda de 1.490 nm; A ONU deverá possuir sensibilidade de 
recepção de no mínimo entre -27 dBm a -8 dBm; A unidade deverá possuir ainda ao menos uma 
interface Ethernet RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T Ethernet) em conformidade com as 
especificações IEEE 802.3 e Auto MDI/MDIX com auto negociação; O dispositivo deverá suportar 
ao menos os padrões de rede ITU-T G.984, IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.1q/p VLAN’s, IEEE 802.3u 
Fast Ethernet e IEEE 802.3ab 1000BASE-T;bDeverá ainda ter suporte para no mínimo os protocolos 
e funções GPONITU-T G.984 (GPON), no mínimo 8 T-CONTS por dispositivo, suporte a  GEM ports 
por dispositivo, mapeamento flexível entre GEM ports e T-CONTS com programação baseada em 
fila de prioridade, ativação com descobrimento automático de SN e  senha em conformidade com 
ITU-TG.984.3, decodificação AES-128 com geração de chave e comutação, FEC (Forward Error 
Correction), Multicast GEM Port Ethernet/IP, Bridging and switching (802.1D / 802.1Q), pelo 
menos 4 classes de tráfego com 802.1p, 802.3x Flow control,VLAN tagging/untagging, VLAN 
stacking (Q-in-Q)e possuir tamanho do frame de no mínimo 2.000 Bytes; Deverá suportar IPTV 
através de IGMP snooping; Deve suportar temperaturas de operação de no mínimo entre -5° C a 
60° C com umidade de no máximo 95%; Sua alimentação deverá ser através de fonte com entrada 
bivolt (100–240 V, 50/60 Hz), podendo ser externa; A alimentação de saída da fonte deverá ser de 
12 VDC e corrente de no máximo 0,5 A, seu consumo deverá ser igual ou inferior a 6 W; Deverá 
suportar pelo menos gerenciamento através de OMCI conforme a norma G.984.4; Deverá ser 
fornecido com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante, juntamente com fonte bivolt 
especificada e guia de instalação em português. 
1.2.13. Ativo Gerenciador de Rede e Ponta 
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Roteador Ethernet com fio; Sistema operacional RouterOS; Freqüência nominal da CPU de 850 
MHz; 1 núcleos CPU; 64 MB de RAM; Arquitetura MIPS-BE; Modelo de chip de switch QCA9531-
BL3A-R; 5 Portas Ethernet de 10/100; 1 plug de energia; Suporte a PoE; Tensão de entrada 
suportada de 6 V - V 30; Consumo máximo de energia de 2W; Temperatura ambiente de -20C a 
+70C; Licença nível 4; Armazenamento flash; 16MB de capacidade de armazenamento. 
1.2.14. Patch Panel PoE 
Fonte de alimentação de 5 ampere e 48 volts tipo rack com as seguintes características mínimas: 
Deve permitir a ligação de até 12 equipamentos com apenas uma fonte com tráfego de dados e 
energia no mesmo cabo UTP - tecnologia PoE, compatível com a norma IEEE 802.3AT (pinos 4 e 5 
positivo/ 7 e 8 negativo); Tensão de entrada de 12 a 48VDC; Tensão de saída de 12 a 48VDC (a 
mesma tensão que estiver na entrada); Corrente: 1,5A por porta; Conexão RJ45 independentes, 
sendo uma LAN e uma PoE (compatível com a norma IEEE 802.3.AT; pinos 4 e 5 positivo, 7 e 8 
negativo); Transmissão de dados através de fast ethernet de 100Mbps por porta; Sistema de 
proteção individual por porta e conectores RJ45 blindados; contagem em rack 19" 1U; MTBF: 
>60.000 horas (estimado); Temperatura de operação 0 a +40ºC. 
1.2.15. Fonte 5 A 24 V 
Fonte de alimentação de 5 ampere e 48 volts tipo rack com as seguintes características mínimas: 
Carregador de alta potencia; Padrão 19"; 5 Saídas POE Frontais; Saída Traseira; Sensor de corrente 
para proteção elétrica automática do equipamento; Dupla proteção de sobrecarga na saída; 
Proteção de sobrecarga na entrada; Carregador de Bateria Inteligente; Circuito de proteção de 
bateria descarregada; Sinalização sonora e visual em modo bateria; Proteção contra inversão de 
polaridade de bateria; Tensões de saída estabilizada. 
1.2.16. No Break 1,4 Kva 
Entrada - Capacidade de 144º VA; tensão nominal de 220 Vac com variação máxima de 165 Vac a 
265 Vac; frequência de 60 Hz ± 5%, cabo de força com plug tripolar de acordo com a norma NBR 
14136; Saída – potencia nominal 14400 VA; fator de potencia de 0,5; tensão nominal em modo 
bateria de 220 Vac ± 10%; tempo de transferência de < 10 ms; frequência no modo bateria de 60 
Hz ± 1%; forma de onda no modo bateria senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de 
largura de pulso); 6 tomadas de saída (tripolar) de acordo com norma NBR 14136; proteção contra 
sobretensão/subtensão na entrada AC passando a operar na bateria; proteção contra 
descarga/sobrecarga de bateria de até 10,5 Volts; fusível de rede 10:00 AM; capacidade para 2 
baterias 12 Vdc / 7 Ah. 
1.2.17. Cabo UTP Cat. 6 
Cabo UTP Cat. 5e com as seguintes características mínimas: Deve ser constituído por 4 condutores 
de cobre maciço de alta pureza; Deve possuir diâmetro 24AWG; Devem ser isolados 
individualmente por material termoplástico com características elétricas especiais e cores distintas 
para sua identificação; Os condutores isolados devem ser torcidos em pares com passos de 
binagem calculados para o correto desacoplamento e melhoria da transmissão, sendo reunidos 
formando o núcleo do cabo; Devem possuir revestimento externo em material não propagante a 
chama, com aditivos adequados; Devem possuir classificação frente a chama tipo CM em 
conformidade com a diretiva RoHS; Deve possuir resistência Elétrica CC máxima a 20°C de 9,38 *Ω 
/ 100 m]; Deve possuir desequilíbrio resistivo máximo de 4%; Deve possuir capacitância mútua 
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máxima 1 kHz de 5,6 [nF/m]; Deve possuir desequilíbrio capacitivo par x terra máximo a 1kHz de 
3,3 [pF/m]; Deve possuir impedância característica (1-100 MHz) *+ 100 ± 15 Ω; Deve possuir 
velocidade de propagação a 69%; Deve atender aos da ANATEL categoria I - Cabo sem blindagem – 
categoria 5e – condutor sólido para uso interno par trançado de 100 ohms. 
1.2.18. Braço Extensor de Câmeras 
Estrutura em aço galvanizado a fogo; tipo circular; fixação em sapata; comprimento 1500mm; 
diâmetro de 33mm; sapata de 250mm. 
1.2.19. Suporte para fixação de câmera em poste 
Material em zinco galvanizado, Cinta de fixação ajustável, L = 130,4 mm A = 170 mm P = 45 mm, 
Temperatura de operação -40 °C ~ 60 °C, Umidade relativa 0 ~ 90%, Capacidade de carga 10 kg. 
1.2.120. Serviços de Instalação 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
Nos serviços de instalação devem estar considerados todas as miscelâneas e os acessórios 
necessários à instalação dos equipamentos, a exemplo e não se limitando a: parafusos, porcas, 
pregos, abraçadeiras, buchas, canaletas, tubulações e etc. 
1.2.21. Posicionamento das Câmeras 
As câmeras serão instaladas de acordo com os projetos executivos do APENSO VII a este TR. 
  
  

 APENSO II – COMPOSIÇÃO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO 
DE CONTROLE OPERACIONAL 

  
1. Composição do Centro de Controle Operacional - CCO. 
1.1. Para atendimento as necessidades do CCO serão instalados os seguintes equipamentos e 
softwares, e realizados os seguintes serviços: 
1.1.1. Servidor de Monitoramento de Imagens 
Computador conectado a rede, dotado de software de gravação de imagens, que tem como 
objetivo principal proporcionar a gestão e o armazenamento compartilhado de imagens do 
sistema de CFTV. 
1.1.2. Terminal de Monitoramento e Gestão de Vídeo. 
Computador onde será instalado o software de visualização e monitoramento das imagens 
geradas. 
1.1.3. Nobreak 1,4 Kva 
Dispositivo secundário de alimentação de energia elétrica, que entra em ação, alimentando os 
dispositivos a ele ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia primária. 
1.1.4. Monitor LCD 40” 
Dispositivo responsável pela apresentação das imagens, dados e relatórios gerados pelo sistema. 
1.1.5. Monitor LCD 21,5” 
Dispositivo responsável pela apresentação das imagens, dados e relatórios gerados pelo sistema. 
1.1.6. Cabo HDMI 
Destinados a interligação dos monitores aos terminais de monitoramento e gestão. 
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1.1.7. Mesa Controladora de Speed Dome. 
Hardware destinado ao controle dos movimentos das câmeras speed dome. 
1.1.8. Sistema Operacional 
Aplicativo multitarefas a ser instalado nos computadores do sistema. Funcionalidades 
empresariais de criptografia, login remoto, criação de máquinas virtuais e outros. 
1.1.9. Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens 
Aplicativo responsável pelo monitoramento e gerenciamento de todas as imagens geradas. 
1.1.10. Console de Operações Aberto 
Destinado a acomodar os equipamentos de mesa, bem como, facilitar o trabalho dos operadores 
de videomonitoramento. 
1.1.11. Rack 44 Us 19” 
Destinado à acomodação dos equipamentos ativos de rede do CCO. 
1.1.12. Guia de Cabos 
Destinado à organização dos cabos dentro do rack de acomodação de equipamentos. 
1.1.13. Painel de Acabamento 
Destinado ao fechamento dos espaços entre cada um dos dispositivos instalados no rack de 
acomodação de equipamentos. 
1.1.14. Bandeja Fixa 
Destinado à acomodação no interior do rack de equipamentos que não possuem medida de 19”. 
1.1.15. Patch Panel 24 Portas 
Dispositivo de distribuição passivo, responsável pelo direcionamento dos cabos na rede, 
fisicamente acomodado em cada um dos prédios onde serão instalados os equipamentos de 
videomonitoramento e alarmes de intrusão. 
1.1.16. Módulo Suporte Para Fixação de Monitores 40” 
Destinado à fixação dos monitores de vídeo que compõem o vídeo wall, este módulo deverá ter 
capacidade para até 2 (dois) monitores. 
1.1.17. Ativo Gerenciador de Rede Core 
Dispositivo ativo de conexão central da rede, fisicamente instalado no Centro de Controle 
Operacional na sede da contratante, será o responsável pelo gerenciamento de toda a rede. 
1.1.18. Switch 48 Portas 
Dispositivo ativo de conexão que interliga as câmeras IP numa mesma rede, fisicamente 
acomodado em cada um dos prédios onde serão instalados os equipamentos de 
videomonitoramento e alarmes de intrusão. 
1.1.19. Serviços de Instalação 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
Nos serviços de instalação devem estar considerados todas as miscelâneas e os acessórios 
necessários à instalação dos equipamentos, a exemplo e não se limitando a: parafusos, porcas, 
pregos, abraçadeiras, buchas, canaletas, tubulações e etc. 
1.2. Caderno de Especificações dos Equipamentos do Centro de Controle Operacional - CCO. 
Os equipamentos e softwares destinados ao CCO deverão possuir as seguintes especificações 
mínimas: 
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1.2.1. Servidor de Imagens 
Processador com 4 núcleos, 4.40 GHz; memória RAM de 16GB; 02 HD de 8TB; placa de rede 
10/100/1000 base TX; placa de vídeo VGA PCI-EXP 2GB DDR3 HDMI EVGA 128 BIT; gravador de 
DVD/ RW / Leitor de cartão e porta USB; 1 teclado USB; 1 mouse USB. 
1.2.2. Terminal de Monitoramento e Gestão de Vídeo 
Processador com 4 núcleos, 4.40 GHz memória RAM de 8GB; HD de 1TB; placa de rede 
10/100/1000 base TX; placa de vídeo VGA PCI-EXP 2GB DDR3 HDMI EVGA 128 BIT; gravador de 
DVD/ RW / Leitor de cartão e porta USB; 1 teclado USB; 1 mouse USB. 
1.2.3. No Break 1,4 Kva 
Entrada - Capacidade de 144º VA; tensão nominal de 220 Vac com variação máxima de 165 Vac a 
265 Vac; frequência de 60 Hz ± 5%, cabo de força com plug tripolar de acordo com a norma NBR 
14136; Saída – potencia nominal 14400 VA; fator de potencia de 0,5; tensão nominal em modo 
bateria de 220 Vac ± 10%; tempo de transferência de < 10 ms; frequência no modo bateria de 60 
Hz ± 1%; forma de onda no modo bateria senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de 
largura de pulso); 6 tomadas de saída (tripolar) de acordo com norma NBR 14136; proteção contra 
sobretensão/subtensão na entrada AC passando a operar na bateria; proteção contra 
descarga/sobrecarga de bateria de até 10,5 Volts; fusível de rede 10:00 AM; capacidade para 2 
baterias 12 Vdc / 7 Ah. 
1.2.4. Monitor LCD 40” 
Deve possuir Tamanho (Diagonal) 40"; Deve possuir painel em LED; Deve possuir clock de 60hz; 
Deve possuir resolução mínima de  1920x1080 (16:9), Deve possuir taxa de Contraste 5000:1; 
Deve possuir ângulo de visão (horizontal/vertical) mínimo de  178°/178°; Deve possuir no mínimo 
de 1 entrada HDMI e 1 Entrada RGB; Alimentação 100 ~ 240Vac. 
1.2.5. Monitor LCD 21,5” 
Deve possuir tamanho (diagonal) de 21,5”; Deve possuir tempo de resposta de 5ms; Deve possui 
alto Brilho 250cd/m2; Contraste: 1000; Deve possuir ângulo de Visão: H: 170˚, V: 160˚; Resolução 
1920 x 1080; Deve possuir no mínimo 1 entrada 15 Pin D-Sub e 1 HDMI; Alimentação 100 ~ 
240Vac. 
1.2.6. Cabo HDMI 
Cabo HDMI 2.0 conectorizado, ultra HD 4K@50/60 3D, 19 Pinos, 10 metros. 
1.2.7. Mesa Controladora para Speed Dome 
Mesa controladora de tecnologia híbrida, compatível com sistemas de CFTV analógicos e IP, que 
permita sua ligação com gravadores NVR e DVR, câmeras speed dome e um monitor para 
visualizar as imagens; Deverá possuir ao menos conexões para comunicação através de portas 
RJ45, RS232 e RS485; Deve ainda possuir pelo menos uma porta USB; Deverá suportar ao menos 
protocolos Pelco-P, Pelco-D e ao menos um proprietário; Deve permitir configuração de acesso 
por perfil de usuário; Deve possibilitar o controle de pelo menos 30 speed dome através da porta 
RS485; Deve possuir ainda a função bloqueio de mesa; Deve possuir um display LCD; Possuir 
Joystick com 3 eixos e velocidade variável com zoom que permita realizar função de PTZ; Sua 
interface deverá possuir menus totalmente em português; Deverá operar através das teclas de 
função do painel frontal de um gravador; Sua alimentação deve ser de 12 VDC com corrente 
máxima de 1 A, devendo seu consumo ser menor ou igual a 5 W; Deverá vir acompanhado de 
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fonte de alimentação 110/240 VAC (automática), conector para entrada RS485, cabo ethernet e 
cabo de comunicação RS232; O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 1 ano de 
garantia pelo fabricante, juntamente com manual de usuário em português; Para garantir 
compatibilidade e integração com o sistema de CFTV, a mesa controladora deverá ser de mesmo 
fabricante que o gravador de imagens. 
1.2.8. Sistema Operacional 
Sistema operacional com as seguintes características mínimas: Deve ser multitarefas; Deve 
permitir multiusuários; Deve permitir gerenciamento de memória; Deve possuir interface gráfica 
com o usuário; Deve suportar plataforma de 64 bits; Deve permitir a divisão da tela em até 4 
aplicativos; Deve possuir streaming e multimídia; Deve possuir ferramenta de segurança de ação 
automática enquanto a máquina é usada; Deve possuir recurso que permita a assistência remota; 
Deve possuir recurso que permita o compartilhamento de documentos em rede; Deve possuir 
recurso que permita a verificação de discos; Deve permitir a personalização e dimensionamento 
da interface em cada um dos displays conectados; Deve permitir o acesso ao seu sistema de 
arquivos de qualquer outro PC; Deve ter compatibilidade com o software de monitoramento de 
imagens especificado no item 1.2.9. do APENSO II e software de Controle de Acesso especificado 
no item 1.2.19 do APENSO IV. 
1.2.9. Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens; 
O sistema deverá ser uma solução de software de monitoramento e suportar a unificação 
transparente de sistemas de gerenciamento com vídeo IP com as seguintes características: Deverá 
suportar a unificação transparente entre câmeras IP, NVRs e câmeras ligadas a DVRs, codificados 
nos formatos de compressão MJPEG, H.264 e H.265; O sistema de monitoramento e 
gerenciamento de imagens deve possuir funcionalidade de monitoramento ao vivo de eventos, 
monitoramento ao vivo de imagens, reprodução de vídeos gravados e gerenciamento de alarmes; 
Deverá proporcionar o gerenciamento de dispositivos com ao menos as seguintes funcionalidades: 
detecção de dispositivo online e adicionar dispositivos por busca automática; Sua exibição, deverá 
possuir ao menos as seguintes opções: exibir endereço IP do dispositivo, exibir vídeo em tempo 
real, controle de PTZ, gravação manual e zoom digital; Em relação a usuários, o sistema deverá 
permitir a exclusão, adição e edição de usuários, bem como definir permissões ao mesmo; Deverá 
possibilitar gravação de dispositivo em borda; bem como possibilitar reprodução dos dispositivos 
de borda ou com armazenamento central de pelo menos 30 câmeras simultaneamente; Deverá 
suportar o download das gravações ao menos nos formatos MP4 e AVI; Deverá suportar vídeo wall 
com funções de gerenciar e adicionar vídeo wall; bem como suportar combinar telas em uma; 
Deverá possuir função de mapa, com ao menos as seguintes facilidades: adicionar editar ou excluir 
ao menos 5 níveis de submapas no mapa principal; Deverá exibir os dispositivos no sistema com 
opções de arvore de visualização e grupos; O sistema deverá possuir recursos para analisar ao 
menos as seguintes funções: mapa de calor, reconhecimento facial, leitura automática de placas, 
contagem de pessoas, detecção facial, linha virtual, cerca virtual e smart-tracking; O sistema 
deverá possibilitar função de reconhecimento facial, com ao menos as seguintes funções: pesquisa 
por face semelhante, face ao vivo, pesquisa de características, relatório estruturado de gênero e 
idade; Deverá possuir capacidade de buscar informações de reconhecimento facial no cartão SD 
da câmera; bem como possuir possibilidade de criação de banco de faces de pessoas e alarmes 
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através do software; Deverá possibilitar também reconhecimento de placas de veículos com ao 
menos as seguintes funções: reconhecimento em tempo real, pesquisa com o histórico de 
reconhecimentos de placas; O sistema deverá possuir capacidade de buscar informações de 
Leitura de Placas no cartão SD da câmera; bem como possibilitar a gestão de lista de placas 
permitidas e proibidas (LPR), além de alarmes, através do software; Deverá possuir recurso de log 
para manutenção do sistema, com ao menos as seguintes funcionalidades: log de porta, log do 
gerenciador da web, log de controle do cliente; Ainda referente à manutenção do sistema, deverá 
suportar funções de backup de dados do sistema, restauração de dados do sistema de arquivos 
local ou no servidor; O sistema poderá permitir funções de FTP para fotos de alarme; Possibilidade 
de ter até 500 câmeras IPs em um único servidor, sendo, pelo menos, 20 câmeras com Leitura de 
Placas Embarcado e 30 câmeras com Reconhecimento facial embarcado; Possibilidade de 
organizar em pelo menos 5 hierarquias com até 500 entidades por hierarquia; Deverá ter 
capacidade de até 5000 usuários ativos, sendo 100 usuários on-line ao mesmo tempo; 
Possibilidade de ter no mínimo 2 níveis de usuários. 
1.2.10. Console de Operações Aberto 
Montagem totalmente modular com design para acoplamentos; tampos e prateleiras superiores 
em madeira (aglomerado) de 30 mm revestidos em laminado; tampas dos elementos tubulares, 
manípulos de ajuste e tampinhas de furos em termoplástico injetado; tampos com entrada de 
cabos e com borda frontal ergonômica; tratamento especial e antioxidante das chapas; suporte 
(braços) do tampo em chapa de aço dobrada com 3 mm de espessura; travessas em chapa de aço; 
capacidade estática dos tampos de até 150 Kg cada nível; pintura em das partes metálicas em 
esmalte sintético; acabamento das partes metálicas e termoplásticos na cor preta; dimensões 
totais do tampo de 900mm profundidade x 1200mm largura. 
1.2.11. Rack 44 Us 19” 
Largura útil mínima de 450 mm; altura útil mínima de 1955 mm; profundidade útil mínima de 600 
mm; porta frontal embutida com armação em aço 1,5mm de espessura e visor em fumê 2,0mm de 
espessura, com fechadura escamoteável; estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de 
espessura; pés niveladores (aço e polipropileno) confeccionados em aço (1/2″); laterais e fundos 
removíveis com 0,75mm de espessura, com aletas de ventilação e fecho rápido; teto chanfrado 
(angulado) ate 770 mm com 0,9mm de espessura; kit de 1º e 2º plano móvel com 1,5mm de 
espessura com furos 9x9mm para porca gaiola; guia argolas soldadas internamente nas colunas 
traseiras para acomodação de cabos; base de 1,9 mm de espessura com abertura na parte traseira 
para passagem de cabos; kit ventilação forçada para teto com 02 ventiladores 110/220v; kit 
rodízios 04 rodas, sendo 02 rodas com travas e 02 rodas sem travas; pintura epóxi-pó texturizada 
(estrutura grafite RAL 13.701, laterais, porta e fundo Bege RAL 7032). 
1.2.12. Guia de Cabos 
Comprimento de 10 metros; conector banhado a ouro; revestimento em malha de nylon 6,0 mm. 
1.2.13. Painel de Acabamento 
1U de dimensão; estrutura em Aço SAE 1020 de 0,90 mm; pintura epóxi-pó texturizada 
(Bege/Grafite/Preto). 
1.2.14. Bandeja Fixa 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

1U de dimensão; profundidade mínima de 600 mm; padrão 19″; estrutura em Aço SAE 1020 de 
1,2mm; Pintura epóxi-pó texturizada (Bege/Grafite/Preto). 
1.2.15. Patch Panel 
1U de altura; 24 posições; conector RJ-45, pinel frontal de 6,3 mm; material de contato elétrico RJ-
45 em bronze fosforoso com 100 μin (2,54 μm) de níquel e 50 μin (1,27 μm) de ouro; terminais de 
conexão em bronze fosforoso estanhado; padrão 110 IDC para condutores de 22 a 26 AWG; 
estrutura em aço; painel frontal em material termoplástico de alto impacto não propagante a 
chamas UL 94V-0; corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 
94 V-0); borda de reforço para evitar empenamento; fornecido com parafusos e arruelas para 
fixação; fornecido na cor preta; fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e ícones 
na cor vermelha) e velcros para organização; instalação direta em racks de 19"; deve atender a 
FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética); fornecido com guia traseiro para melhor 
organização dos cabos; identificação da categoria e RoHSCompliant no painel frontal. 
1.2.16. Módulo Suporte Para Fixação de Monitores 40” 
Suporte a monitores de 40”; capacidade de 3 monitores um sobre o outro por módulo; material 
em aço tubular quadrado; pintura em esmalte sintético; dimensões mínimas de 1000 mm de 
largura x 1200 mm de altura; suporte universal para fixação de no mínimo 03 (três) monitores de 
40”. 
1.2.17. Ativo Gerenciador de Rede Core 
Roteador de nível industrial com CPU de 36 núcleos de ponta fornecido em gabinete de 
montagem em rack 19” de 1U; Sistema operacional RouterOS, Nível de licença 6; 1,2 GHz de clock 
por núcleo; 12 Mbytes total no chip cache; Arquitetura Tile GX; 9,5 MPPS padrão; 28,8 Mbps fast 
path (velocidade para todas as portas); 16 Gbit/s de throunghput; 12 portas Gigabit Ethernet, 4 
portas SFP; LCD touchscreen colorido; Memória RAM de 4GB; Armazenamento de 1 GB NAND, 512 
KB flash; 12 Portas Ethernet 10/100/1000; Tensão de entrada AC de 100 - 240 V; 4 portas de 1G 
SFP; Fonte redundante; 1 Porta USB tipo A; 1 Porta Serial RJ45; Temperatura operacional -20°C.. 
+60°C +60°C; Consumo máximo de energia 60 W. 
1.2.18. Switch 48 Portas 
Switch gerenciável para a construção de redes de comunicação de dados permitindo a integração 
de computadores, impressoras, dispositivos VoIP, telefone IP dispositivos de CFTV, entre outros; 
Deverá proporcionar o compartilhamento de Internet para os demais dispositivos conectados a 
ele; Deve possuir no mínimo 40 portas Giga Ethernet (10/100/1000 Mbps) com conectores RJ-45 e 
negociação de velocidade automática e 4 portas SFP; O equipamento deverá ser compatível ao 
menos com os padrões de rede802.1p/q/d/w/s/v,IEEE802.3, 802.3u/ab/z/x, 802.3ac, 802.1ax e 
802.3ad, bem como padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, 
RFC2571,RFC2030; Deve ainda possuir um buffer de memória de pelo menos 120 MB; Deve 
possuir capacidade (backplane), de no mínimo 90Gbps; Deverá suportar ao menos os tipos de 
cabeamento categoria 5, 5e e 6, que de acordo com o padrão de rede podem alcançar 100 metros 
de distância; Deverá possuir a função de auto MDI/MDI-X com detecção automática do padrão do 
cabo (Normal/Crossover) e negociação de velocidade automática; Deve possuir LED’s indicadores 
que possam demonstrar ao menos o status de alimentação e status do link e atividade por porta 
(Fast ou Gigabit Ethernet); Deverá suportar IPv6; Seu método de transferência deverá ser do tipo 
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armazena e envia (storeandforward); Deverá possuir compatibilidade com os protocolos: SNMP 
v1/2c/3, HTTP, SSH v1/2. TCP/IP e HTTPS; Deverá possuir recurso de roteamento estático com ao 
menos 14 interfaces e possibilitando configurar ID da interface, endereço IP, máscara de sub-rede 
e nome da interface; bem como possui ao menos 30 entradas de roteamento estático; Deverá ser 
compatível com protocolo CSMA/CD, que permitirá organizar a forma como os dispositivos de 
rede compartilham o canal utilizando a tecnologia Ethernet; Deve ainda possuir a função de 
aprendizado de endereços MAC e atualização automática; Deverá possuir SpanningTree, com os 
protocolos: 802.1d/w/s; Loop Guard; Root Guard; TC-BPDU Guard; BPDU Guard; BPDU Filter; Sua 
tabela de endereços MAC deverá possuir uma capacidade de no mínimo 10k endereços; Sua 
alimentação deverá ser através de fonte de alimentação interna automática com entrada 100-240 
VAC, 60 Hz e potência de consumo de no máximo 20W; Sua estrutura deverá ser compatível com o 
padrão EIA de 19”; Deve ser certificado ao menos no padrão Anatel; Deverá ser compatível com a 
função Plug& Play, permitindo uma instalação simples e rápida; O equipamento deverá possuir 
interface totalmente em português; Deverá vir acompanhado de kit de suporte, específico para 
montagem em rack de 19" e de altura igual a 1U. 
1.2.19. Serviços de Instalação 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
Nos serviços de instalação devem estar considerados todas as miscelâneas e os acessórios 
necessários à instalação dos equipamentos, a exemplo e não se limitando a: parafusos, porcas, 
pregos, abraçadeiras, buchas, canaletas, tubulações e etc. 
  
  

APENSO III – COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE EQUIAPEMENTOS DA REDE DE DADOS EM 
FIBRA ÓPTICA 

  
1. Composição do Sistema de Rede de Dados. 
1.1. Para atendimento as necessidades da rede de comunicação de dados serão instalados os 
seguintes equipamentos e realizados os seguintes serviços: 
1.1.1. Cabeamento ótico 
Dispositivos que transmitem dados através de luz, responsáveis pela transmissão dos dados e 
imagens geradas, dos pontos de captação ao CCO. 
1.1.2. Grampo de Ancoragem 
Dispositivo responsável pela tração da fibra entre os postes. 
1.1.3. Suporte Dielétrico 
Dispositivo responsável pela sustentação das fibras nos postes, instalados entre os pontos de 
tração. 
1.1.4. Abraçadeira Para Poste 
Acessório responsável pela fixação dos grampos de ancoragem e suportes dielétricos nos postes. 
1.1.5. Suporte Reforçado Para BAP 
Acessório responsável pela fixação dos grampos de ancoragem e suportes dielétricos nos postes. 
1.1.6. Parafuso PCA 
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Acessório responsável pela fixação dos grampos de ancoragem e suportes dielétricos nos postes. 
1.1.7. Olhal Reto Tipo Rosca 
Acessório responsável pela fixação dos grampos de ancoragem e suportes dielétricos nos postes. 
1.1.8. Cruzeta Para Reserva de Cabos 
Dispositivo responsável pela acomodação, no poste, das sobras de cabos previstas no projeto. 
1.1.9. Splitter 
Divisor Óptico Passivo encarregado de receberem o sinal de luz e ramificar em dois, quatro, oito, 
dezesseis, trinta e dois e sessenta e quatro fibras ópticas 
1.1.10. Caixa de Emeda Óptica - CEO 
Dispositivo destinado a acomodação das emendas juntamente com outros componentes. 
1.1.11. Caixa de Terminação Óptica - CTO 
Dispositivo utilizado como ponto de terminação do cabo backbone para conectar ao cabo 
DROP/UTP (cabos de acesso a unidade) na rede de sistemas de comunicação. 
1.1.12. Unidade de Rede Óptica - ONU 
Dispositivo ativo de rede GPON responsável pela conversão dos sinais ópticos, recebidos da OLT 
através da fibra óptica, em sinais elétricos no protocolo TCP/IP como também o sentido contrário 
reciprocamente. 
1.1.13. Distribuidor Interno Ótico – DIO 
Bandeja em que são acomodadas as fibras dando maior flexibilidade e manobras dos cabos 
ópticos dentro dos armários ópticos. 
1.1.14. Terminal de Linha Óptica - OLT 
Dispositivo ativo de rede GPON, responsável pela concentração de todo o processamento dos 
sinais ópticos oriundos dos clientes (ONUs) e posterior conversão em sinais elétricos no protocolo 
TCP/IP como também o sentido contrário reciprocamente, possuindo portas ópticas GPON SFP 
com capacidade de conexão de até 64 clientes e portas lógicas Gigabit Ethernet. 
1.1.15. No Break 1,4 Kva 
Dispositivo secundário de alimentação de energia elétrica, que entra em ação, alimentando os 
dispositivos a ele ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia primária. 
1.1.16. Serviços de Instalação 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
Nos serviços de instalação devem estar considerados todas as miscelâneas e os acessórios 
necessários à instalação dos equipamentos, a exemplo e não se limitando a: parafusos, porcas, 
pregos, abraçadeiras, buchas, canaletas, tubulações e etc. 
1.2.  Caderno de Especificações dos Equipamentos do Sistema de Rede de Dados 
Os equipamentos destinados a rede de dados deverão possuir as seguintes especificações 
mínimas: 
1.2.1. Cabeamento Ótico 
Cabo óptico com 12 fibras monomodo, dielétrico autossustentado com fibras ópticas agrupadas 
em unidades básicas preenchidas com geleia (tubo "loose") e núcleo geleado resistente à 
penetração de umidade, capa interna, elementos de tração e capa externa de material 
termoplástico, sendo indicados para instalações aéreas auto suportadas; Amarração do núcleo: 
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Fios de material não hidroscópico; Capa interna: Polietileno ou copolímero; Elemento de tração: 
Fibras dielétricas; Capa Externa: Polietileno ou copolímero na cor preta; Raio de curvatura sob 
tensão deve ser maior ou igual a 20x (vezes) o diâmetro externo do cabo e sem tensão maior ou 
igual a 10x (vezes) o diâmetro; A fibra óptica deve atender a norma ITU-T G652; O cabo deve 
atender a norma NBR 14160 e ser homologado pela ANATEL; Deverá conter na capa externa, 
marcação de metragem, em intervalos regulares não superiores a 10 metros, tipo do cabo e 
fabricante; operação entre -20 a + 65ºC; VÃO MÁXIMO 120 metros; atenuação máxima: 0,37 
dB/km a 1.310 nm e 0,25 dB/km a 1550 nm; dispersão cromática deve ser: na faixa de 1310 nm 
menor ou igual 3,5 ps/ (nm.km) e na faixa de 1550 nm menor ou igual 18,0 ps/ (nm.km); 
revestimento primário de acrilato com 250 micrômetros de espessura ± 10 mm; resistência à 
tração da fibra maior que 0,70 GN/m2. 
1.2.2. Grampo de Ancoragem 
Grampo de ancoragem tipo “cunha”; Estrutura em aço; Cunha em material plástico com 
capacidade para cabos de 11 a 16mm; 
1.2.3. Suporte Dielétrico 
Suporte dielétrico para suspensão de cabos de 11ª 16mm; Corpos fabricados em material 
dielétrico de alta resistência mecânica; Coxim de elastômero dielétrico; Tampa fabricada do 
mesmo material do corpo do suporte de completar o fechamento do conjunto com dois parafusos 
sextavados. 
1.2.4. Abraçadeira Para Poste 
Ajustável em aço 1010/1020 galvanizado; composta de cinta de aço ajustável, parafuso ajustador, 
porca e arruela, todos galvanizado por imersão aquente; Comprimento de 1200mm; 33 furos. 
1.2.5. Suporte Reforçado Para BAP 
Furo 14mm OT-1016-SR; aço carbono ABNT 1010 a 1020, forjado, zincado a quente, resistência 
mecânica 50000daN, zincagem a quente 100 micras. 
1.2.6. Parafuso PCA 
Parafuso PCA M12 x 45 com porca, galvanizados a fogo 
1.2.7. Olhal Reto Tipo Rosca 
Altura 75mm, largura 60mm, rosca M12 (12mm), aço carbono ABNT 1010 a 1020, forjado, zincado 
a quente, resistência mecânica 50000daN, zincagem a quente 100 micras. Deve suportar F 
5000daN sem deformação permanente e sem ruptura e F3200daN lateral sem ruptura, deve ser 
estampado no corpo do olhal de forma legível e indelével, o nome ou marca do fabricante 
1.2.8. Cruzeta Para Reserva de Cabos 
Fabricada em aço SAE 1020, 3mm, galvanizado a fogo, medindo 550mm x 550mm, espaço útil para 
cabo medindo 113mm x 85mm. 
1.2.9. Splitter 
Splintter ótico conectorizado 1x8; Comprimento de onda de 1260 a 1650 nm; Fibra óptica 
G.657.A1 – Monomodo; Perda de inserção* ≤ 10,5 dB; Uniformidade* ≤ 0,8 dB; PDL* 0,2 dB; 
Diretividade* ≥ 55 dB; Perda de retorno* ≥ 50 dB; Temperatura de armazenamento -40 °C a 85; 
Temperatura de operação -5 °C a 75 °C; Umidade relativa de operação 0% a 95%; Dimensões dos 
cabos: Entrada 1,5 m, Saídas 0,6 m, Diâmetro dos cabos 0,9 mm, Tipo do conector SC; Polimento 
UPC ou APC; Perda por inserção (IL) ≤ 0,3 dB – Classe III; Perda de retorno (RL) Categoria C (UPC) ≥ 
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50 dB Categoria D (APC) ≥ 60 dB; Durabilidade de conexão ≥ 600; Tipo de engate Push-pull; 
Ferrolho Zircônia. 
1.2.10. Caixa de Emeda Óptica - CEO 
Caixa termoplástica composta por base, cúpula reforçada, abraçadeira de fechamento e bandeja 
para acomodação de até 12 emendas com 5 pontos para ancoragem do elemento de tração do 
cabo óptico; espaço na parte traseira para reserva de tubos loose; suporte para fixação aérea e 
acessórios para derivação, estrutura externa confeccionada em plástico de engenharia aditivado 
com anti UV na cor preta Bandeja interna em plástico de engenharia na cor preta, Homologação 
ANATEL 02302-15-02220, Normas aplicáveis ABN NBR 14401:2016, Grau de proteção IP 68. 
1.2.11. Caixa de Terminação Óptica - CTO 
Caixa termoplástica composta por base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 6 
presilhas plásticas e suporte para fixação em poste ou fachada; estrutura interna com capacidade 
para 2 pontos de ancoragem do elemento de tração principal, ancoragem dos cabos de derivação 
e reserva técnica de tubos loose; 2 bandejas, sendo uma com capacidade para acomodar até 32 
emendas e organização das sobras de fibras e outra para distribuição de até 16 assinantes (com 
capacidade para acomodar até 4 emendas),1 ferramenta de extração dos protetores de emenda, 
fixação do splitter e acomodação de adaptadores ópticos; entrada oval com sistema de trava que 
comprime a borracha grommet, realizando a vedação. Composto por Base, suporte de fixação, 
tampa e presilhas de fechamento injetadas em plástico de engenharia com aditivo Anti-UV na cor 
preta. Bandejas internas injetadas em plástico de engenharia na cor branca. Homologação ANATEL 
05582-16-02220, Normas aplicáveis ABNT NBR 14401: 2016, Grau de proteção IP 55 (ventilada). 
1.2.12. Distribuidor Interno Ótico – DIO 
Caixa metálica com 2 bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; Painel 
frontal de adaptadores SC, E2000, LC Duplex ou ST; Gaveta deslizante com corrediça telescópica 
com abertura de 250mm; Entrada para cabos de até Ø10mm pela parte traseira ou lateral do 
produto; Fixação em rack através de porca gaiola; Estrutura externa confeccionada em aço 
carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com 
espessura de 0,9mm Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca Painel de 
adaptadores em plástico de engenharia na preta; Pintura Epóxi pó preto micro texturizado; 
Normas Aplicáveis IEC 60297-3-100 | IEC 60297-3-105. 
1.2.13. Terminal de Linha Óptica - OLT 
Concentrado de interface de dados com as seguintes características: Interfaces: 4 portas SFP 
EPON, 8 portas RJ45 Gigabit Ethernet (100/1000 Mbps), 4 portas SFP/SFP+, 1 porta console, 1 
porta auxiliar; Padrões suportados: IEEE 802.3ah EPON, IEEE 802.3 (10 Base-T), IEEE 802.3u (100 
Base-TX), IEEE 802.3z (1000 Base-X), IEEE 802.3ab (1000 Base-T), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p 
(COS), IEEE 802.1x (port control), IEEE 802.3x (flow-control), IEEE 802.3ad (LACP,) Porta EPON: 64 
clientes por porta EPON, Distância máxima de 20 km por porta EPON, Largura de banda 1,244 
Gbps simétricos (downstream/upstream); Processador BCM53346 ARM Cortex-A9, 400 MHz; 
BOOT ROM 480K; DDR 512 MB; Flash 128 MB; Método de transferência: Armazena e envia (store-
and-forward); Capacidade do switch de 128 Gbps; Taxa de encaminhamento de pacotes de 95.23 
Mpps; Tamanho da tabela de MAC Address de 16 K; Características: 4096 VLANs, QinQ, GVRP, 
STP/RSTP/MSTP, VLAN baseada em MAC, porta, protocolo e IP, Controle de banda, LACP, 
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Espelhamento de portas, Radius, Port Isolation, Priority Queueing (QoS), GERP; VLAN: 4K VLANs, 
ID VLAN baseada em MAC, VLAN Swap e VLAN Remark, VLAN baseada em porta, VLAN de 
gerenciamento, QinQ e QinQ flexível (StackedVLAN), GVRP; Spanning Tree: IEEE 802.1d Spanning 
Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP), Detecção de loop remoto; Agregação de link estática e LACP (Link 
Aggregation Control Protocol); Segurança: Limite de usuários por porta, Port Violation, Storm 
Control, ACL, Criptografia dos dados na porta PON, Anti-DOS attack, Anti-ARP spoofing, Anti-ARP 
flooding; Multicast: IGMP Snooping, IGMP Proxy, Multicast VLAN; Gerenciamento: CLI (Command 
Line Interface), Console port, Telnet, Software de gerenciamento; Certificações Anatel; Instalação 
em rack padrão EIA 19” 1 U de altura; Temperatura de operação -10 a 55 °C; Temperatura de 
armazenamento -40 a 70 °C; Umidade de operação 10 a 90% (sem condensação); Fonte de 
alimentação interna Entrada: 100 a 240 Vac, 50/60 Hz; Potência máxima de consumo ≤40 W. 
1.2.14. Unidade de Rede Óptica - ONU 
Possuir Chipset RTL9601B; Memória Flash 8; MB Memória SDRAM 64 MB; A interface óptica 
deverá possuir 1 porta SC/APC; Comprimento de onda: TX: 1310 mm; Comprimento de onda RX: 
1490 mm; Potência do sinal +0,5 a +5 dBm; Sensibilidade de recepção máxima - 8 dBm; 
Sensibilidade de recepção mínima -27 dBm; GPON deverá atender a conformidade com ITU-T 
G.984; possuir 1.25 Gbps upstream (transmissor) e 2.5 Gbps downstream (receptor); Sistema 
óptico classe B+; EPON deverá atender a conformidade com padrão IEEE EPON 802.3ah; possuir 
1.25 Gbps upstream (transmissor) 1.25 Gbps downstream (receptor); A Interface Ethernet deverá 
possuir 1 porta Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T Ethernet); Conector RJ45; conformidade 
com as especificações IEEE 802.3; Auto MDI/MDIX; Autonegociação; Deverá os seguintes padrões 
suportados: Compatível com ITU-T G.984; Compatível com IEEE 802.3ah; Compatível com IEEE 
802.3 Ethernet; Compatível com IEEE 802.1q/p VLANs; Compatível com IEEE 802.3u Fast Ethernet; 
Compatível com IEEE 802.3ab 1000BASE-T Deverá possuir os seguintes tipos de configuração: 
Modo Bridge e Endereço LAN estático; Deverá suportar os seguintes protocolos: GPON; ITU-T 
G.984 (GPON); 8 T-CONTS por dispositivo; 32 GEM Ports por dispositivo; Mapeamento flexível 
entre GEM Ports e T-CONTS com programação baseada em fila de prioridade; Ativação com 
descobrimento automático de SN e senha em conformidade com ITU-T G.984.3; Decodificação 
AES-128 com geração de chave e comutação; FEC (Forward Error Correction); Suporte para 
Multicast GEM Port Ethernet/IP; Bridging and switching (802.1D / 802.1Q); Quatro classes de 
tráfego com 802.1p; 802.3x Flow control; VLAN tagging/untagging; Possuir IPTV IGMP snooping; 
Possuir Gerenciamento OMCI (em conformidade com a norma G.984.4) Possuir emissão de 
segurança Anatel; Possuir as seguintes características ambientais: Temperatura de operação: 0 ºC 
~ +40 ºC; Umidade relativa: 10 ~ 90%; Temperatura de armazenamento: -40 ºC ~ +70 ºC; Umidade 
relativa de armazenamento: 5% ~ 90%; Fonte de alimentação (externa) Entrada: 100–240 V ~ 
50/60 Hz Saída: 12 Vdc ~ 0,5. 
1.2.15. No Break 1,4 Kva 
Nobreak que deve oferecer proteção para equipamentos eletrônicos (equipamentos de 
informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica; Deve possuir pelo menos 2 baterias 
internas do tipo chumbo-ácido, selada, de 12 VDC / 7 Ah para prolongar a utilização dos 
equipamentos em caso de queda no fornecimento de energia elétrica; Deve ainda possuir uma 
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função que possibilite ligar o nobreak sem a presença da energia da rede elétrica, desde que a 
bateria esteja com carga; Permitir carregamento automático da bateria mesmo que o nobreak 
esteja desligado, bastando estar conectado à rede elétrica; Deve possuir no mínimo 6 níveis de 
proteção, como contra sobrecarga nas tomadas de saída, contra curto-circuito nas tomadas de 
saída, contra sobrecarga na entrada de rede, contra sobreaquecimento no inversor, contra sub e 
sobre tensão da rede elétrica, bem como contra descarga total e sobrecarga da bateria; Deverá 
possuir capacidade de potência nominal de saída de no mínimo 1440 VA; Sua tensão nominal na 
entrada deverá ser de 220 VCA com fator de potência de 0,5; Possuir uma variação máxima na 
tensão de 165 a 265 VAC e uma frequência de 60 Hz (± 5%); Seu cabo de força deverá ser de 
acordo com a norma NBR 14136; Possuir tensão nominal em modo bateria de 220 VAC (± 10%) e 
uma frequência no modo bateria de 60 Hz (± 1%); Possuir um tempo de transferência menor que 
10 ms; A forma de onda, no modo bateria, deverá ser senoidal por aproximação (retangular PWM 
- controle de largura de pulso); Deverá possuir no mínimo 6 tomadas com saída de acordo com 
norma NBR 14136; Deve possuir proteção contra sobre tensão e sub tensão na entrada AC, onde 
poderá mudar para operação em modo bateria; Deve possuir proteção contra descarga e 
sobrecarga de bateria de no mínimo 10,5 V; Deverá possuir fusível de proteção da rede de 10 A, 
bem como proteção contra sobrecarga na saída incorporada; Deve possuir sinalização luminosa 
que indique status como curto-circuito ou sobrecarga na saída, modo bateria, carga de bateria e 
modo de rede; Possuir ainda sinalização sonora indicando ao menos que entrou no modo de 
bateria, indicação de carga baixa, indicação de sobrecarga e curto-circuito; O equipamento deverá 
ser fornecido com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante, juntamente com manual de 
usuário em português. 
1.2.16. Serviços de Instalação 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
Nos serviços de instalação devem estar considerados todas as miscelâneas e os acessórios 
necessários à instalação dos equipamentos, a exemplo e não se limitando a: parafusos, porcas, 
pregos, abraçadeiras, buchas, canaletas, tubulações e etc. 
Consideram-se serviços de instalação todos os serviços com uso de mão de obra necessários a 
instalação de equipamentos e softwares, destinados ao pleno funcionamento do sistema. 
  
  
APENSO IV – COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DO SISTEMA DE 

CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS (SCAPV) 
  
1. Composição do Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos (SCAPV) 
1.1. Para atendimento as necessidades do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos 
serão instalados os seguintes equipamentos e realizados os seguintes serviços: 
1.1.1 Servidor de arquivos 
O servidor de arquivos é o equipamento onde fisicamente fica localizada a base de dados do 
SCAPV. Esta base deverá ser compartilhada pelas estações de trabalho. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

O Servidor de Arquivos é o equipamento arquitetura PC no qual será instalado o SCAPV e deve 
possuir porta lógica de comunicação para permitir a comunicação com as Estações de Trabalho e 
as Controladoras através da rede LAN a ser instalada. 
Este microcomputador gerenciará a troca de informações entre as controladoras e a base de 
dados do sistema. É responsável pelo protocolo de comunicação entre as informações das 
controladoras e a base de dados do sistema (mantendo o sincronismo entre elas). 
Através do Servidor de Arquivos a base de dados deverá ser atualizada nas Controladoras de 
forma on-line ou de forma off-line (em “batch”). O SCAPV deverá trabalhar com uma base de 
dados nos padrões SQL. 
1.1.2 Estações de trabalho 
São microcomputadores nos quais deverá estar instalado o SCAPV e que acessam a base de dados 
através da rede local ethernet. Estes equipamentos terão utilizações variadas, como por exemplo: 
Controle de portaria, inclusão, alteração e exclusão de informações, gerenciamento do sistema, 
manutenção da base de dados. 
1.1.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ 
Dispositivo ativo de conexão que interliga os dispositivos IP numa mesma rede, fisicamente 
acomodado em cada um dos prédios onde serão instalados os equipamentos de controle de 
acesso. 
1.1.4. No Break 1.44 Kva 
Dispositivo secundário de alimentação de energia elétrica, que entra em ação, alimentando os 
dispositivos a ele ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia primária. 
1.1.5. Câmera Fixa IP LPR 
Dispositivo responsável pela leitura de placas de veículos e controle dos acessos permitidos. 
1.1.6. Controladoras/Leitora Facial 
As controladoras serão instaladas remotamente junto às portas de acesso ao empreendimento e 
devem possuir processamento local. Devem se comunicar com o sistema de controle de acesso 
através de uma rede ethernet. Essas controladoras deverão possibilitar o processamento 
distribuído e independente. 
O controle de acesso deverá permanecer em comunicação com as bases de dados das 
controladoras atualizando-as até o instante em que as mesmas perderem a comunicação com o 
Servidor, o que deverá ser suficiente para atender a grande massa de usuários do sistema, 
realizando todos os controles no que diz respeito às liberações e bloqueios (consistindo 
normalmente os direitos de acesso) e também ao armazenamento das operações realizadas. 
Quando a comunicação for restabelecida as controladoras e o servidor, deverão realizar o 
sincronismo entre suas informações (as controladoras transmitindo as transações para o servidor 
e o servidor transmitindo as últimas atualizações que ainda não haviam sido transmitidas para as 
controladoras). 
1.1.7.  Bloqueio Tipo Catracas. 
Dispositivo eletrônico destinado ao bloqueio e controle do acesso de pessoas. 
1.1.8.  Automatizadores Deslizantes. 
Dispositivo responsável pela movimentação automática dos portões de acesso de pessoas e 
veículos. 
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1.1.9. Sensor Anti-esmagamento Infravermelho. 
Dispositivo elétrico com sensor infravermelho ativo responsável em evitar que o veiculo seja 
esmagado no prolongamento do portão. 
1.1.10. Controladora de laço indutivo 2 canais. 
Dispositivo eletrônico responsável por gerenciar a presença de veículo no prolongamento do 
acesso. 
1.1.11. Laço indutivo. 
Cabo elétrico instalado no solo com o objetivo de detectar a presença de veículos no 
prolongamento do acesso. 
1.1.12. Central de controle de intertravamento. 
Dispositivo eletrônico responsável pelo intertravamento dos portões na eclusa, não permitindo 
que os dois portões possam ficar abertos ao mesmo tempo. 
1.1.13. Sistema de detecção de sentido de fluxo. 
Dispositivo responsável por identificar o sentido do fluxo de veículos no acesso de veículos. 
1.1.14. Semáforo verde/vermelho. 
Dispositivo luminoso responsável pela indicação de liberação ou não do veículo no acesso. 
1.1.15. Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada). 
Dispositivo responsável pela comunicação entre visitantes e o operador da estação de cadastro. 
1.1.16. Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho 
Dispositivo de auxílio para liberar portas de saída em locais onde a identificação do usuário, na 
saída, não precisa ser registrada pelo sistema. 
1.1.17. Trava Eletroímã 
Dispositivo destinado ao travamento e destravamento de portas de madeira, alumínio e aço. 
1.1.18. Mola Aérea 
Dispositivo destinado ao tracionamento de portas de madeira, alumínio e aço. 
1.1.19. Software de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos 
Aplicativo responsável pelo gerenciamento do Sistema de Controle de acesso de Pessoas e 
Veículos. 
1.2. Caderno de Especificações dos Equipamentos do Sistema de Controle de acesso de Pessoas e 
Veículos (SCAPV) 
Os equipamentos destinados ao Sistema de Controle de acesso de Pessoas e Veículos deverão 
possuir as seguintes especificações mínimas: 
1.2.1. Servidor de arquivos 
Processador com 4 núcleos, 4.40 GHz; memória RAM de 16GB; 02 HD de 8TB; placa de rede 
10/100/1000 base TX; placa de vídeo VGA PCI-EXP 2GB DDR3 HDMI EVGA 128 BIT; gravador de 
DVD/ RW / Leitor de cartão e porta USB; 1 teclado USB; 1 mouse USB. 
1.2.2.  Estação de trabalho 
Processador com 4 núcleos, 4.20 GHz; memória RAM de 8GB; HD de 1TB; placa de rede 
10/100/1000 base TX; placa de vídeo VGA PCI-EXP 2GB DDR3 HDMI EVGA 128 BIT; gravador de 
DVD/ RW / Leitor de cartão e porta USB; 1 teclado USB; 1 mouse USB. 
1.2.3. Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ 
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Switch não gerenciável para a construção de redes de comunicação de dados permitindo a 
integração de computadores, impressoras, dispositivos de CFTV, entre outros; Deverá 
proporcionar o compartilhamento de Internet para os demais dispositivos conectados a ele; Deve 
possuir no mínimo 8 portas Fast Ethernet (10/100 Mbps) com conectores RJ-45 e negociação de 
velocidade automática; Das portas disponíveis no dispositivo, ao menos 7 deverão suportar 
PoE/PoE+ e ao menos 1 porta dedicada para uplink; O equipamento deverá ser compatível ao 
menos com os padrões de rede IEEE802.3 – 10BASE-T, IEEE802.3u – 100BASE-TX, IEEE802.3x – 
FlowControl, IEEE802.3af – PoE (Power over Ethernet), IEEE802.3at – PoE (Power over Ethernet) e 
IEEE802.1p – QoS (Qualityof Service); Deverá possuir uma taxa de encaminhamento de no mínimo 
1,3Mpps e a capacidade de Backplanede pelo menos 1,65Gbps; Sua tabela de endereços MAC 
deverá possuir uma capacidade de no mínimo 3.000 endereços; Deverá suportar ao menos os 
tipos de cabeamento categoria 5, 5e e 6; Deverá possuir a função de auto MDI/MDI-X com 
detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover) e negociação de velocidade 
automática; Deve possuir LED’s indicadores que possam demonstrar ao menos o status de 
alimentação do switch, o status de alimentação de cada porta e o status do link e atividade por 
porta; Deverá possibilitar a função PoE Extender, ou similar, que possibilite levar dados e energia 
elétrica para um dispositivo com até 250 metros de cabeamento; Seu método de transferência 
deverá ser do tipo armazena e envia (store andforward); Deverá implementar QoS através do 
protocolo IEEE 802.1p(Qualityof Service) para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; O PoE 
deverá fornecer até 30 W em uma única porta, permitindo alcançar pelo menos 95 W com a 
utilização da função em todas as portas; Sua alimentação deverá ser através de fonte de 
alimentação com entrada 100 a 240 VAC / 60 Hz e corrente de no máximo 500 mA; A tensão de 
saída da fonte deverá ser de 51 VDC com corrente de no máximo2 A; Seu consumo de energia 
deverá ser igual ou inferior a 102 W (com carga); Deverá ainda possuir proteção contra surtos de 
no mínimo 15 kV; Deve ser certificado ao menos nos padrões da Anatel; Deverá ser compatível 
com a função Plug & Play, permitindo uma instalação simples e rápida; Deve permitir que seja 
instalado em bandeja, mesa ou parede. 
1.2.4. No Break 1.44 Kva 
Nobreak que deve oferecer proteção para equipamentos eletrônicos (equipamentos de 
informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica; Deve possuir pelo menos 2 baterias 
internas do tipo chumbo-ácido, selada, de 12 VDC / 7 Ah para prolongar a utilização dos 
equipamentos em caso de queda no fornecimento de energia elétrica; Deve ainda possuir uma 
função que possibilite ligar o nobreak sem a presença da energia da rede elétrica, desde que a 
bateria esteja com carga; Permitir carregamento automático da bateria mesmo que o nobreak 
esteja desligado, bastando estar conectado à rede elétrica; Deve possuir no mínimo 6 níveis de 
proteção, como contra sobrecarga nas tomadas de saída, contra curto-circuito nas tomadas de 
saída, contra sobrecarga na entrada de rede, contra sobreaquecimento no inversor, contra sub e 
sobre tensão da rede elétrica, bem como contra descarga total e sobrecarga da bateria; Deverá 
possuir capacidade de potência nominal de saída de no mínimo 1440 VA; Sua tensão nominal na 
entrada deverá ser de 220 VCA com fator de potência de 0,5; Possuir uma variação máxima na 
tensão de 165 a 265 VAC e uma frequência de 60 Hz (± 5%); Seu cabo de força deverá ser de 
acordo com a norma NBR 14136; Possuir tensão nominal em modo bateria de 220 VAC (± 10%) e 
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uma frequência no modo bateria de 60 Hz (± 1%); Possuir um tempo de transferência menor que 
10 ms; A forma de onda, no modo bateria, deverá ser senoidal por aproximação (retangular PWM 
- controle de largura de pulso); Deverá possuir no mínimo 6 tomadas com saída de acordo com 
norma NBR 14136; Deve possuir proteção contra sobre tensão e sub tensão na entrada AC, onde 
poderá mudar para operação em modo bateria; Deve possuir proteção contra descarga e 
sobrecarga de bateria de no mínimo 10,5 V; Deverá possuir fusível de proteção da rede de 10 A, 
bem como proteção contra sobrecarga na saída incorporada; Deve possuir sinalização luminosa 
que indique status como curto-circuito ou sobrecarga na saída, modo bateria, carga de bateria e 
modo de rede; Possuir ainda sinalização sonora indicando ao menos que entrou no modo de 
bateria, indicação de carga baixa, indicação de sobrecarga e curto-circuito; O equipamento deverá 
ser fornecido com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante, juntamente com manual de 
usuário em português. 
1.2.5. Câmera Fixa IP LPR 
Câmera do tipo bullet com tecnologia IP, deverá apresentar as seguintes características: Deverá 
possuir sensor de imagem do tipo CMOS 1/2.8”, ou que atenda de forma superior, com varredura 
progressiva; Deverá suportar resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080); Deverá suportar ao 
menos as compressões de vídeo H.265 e H.264; Deverá possuir compensação de luz de fundo 
WDR a pelo menos 120 dB, bem como suportar redução de ruído 3D; Sua lente deve ser varifocal 
motorizada com abertura de pelo menos 2,7 a 12 mm; Deverá suportara função de leitura de 
placas, sendo esta embarcada; Deverá ler placas de veículos que estejam em uma velocidade de 
no máximo 40 Km/h, bem como suportar captura de placas em uma pista de rolamento; Deverá 
suportar, de forma embarcada, a criação de duas listas de cadastros de placas de automóveis, 
sendo uma lista de placas permitidas e uma de placas proibidas, bem como a quantidade total de 
placas cadastradas na câmera deverá ser de no mínimo 8.000 placas; Deve permitir a ativação de 
alarme de saída quando reconhecer uma placa cadastrada na lista de placas liberadas; Deve 
permitir nativamente gerar lista de placas lidas; Deve permitir fazer buscar dos eventos de leitura 
através do número da placa; Deve suportar o gatilho da leitura da placa pela detecção do vídeo, 
entrada de I/O conectada a laço magnético ou por ambos; Deve permitir a sobreposição das 
informações de data e placa lida no snapshot quando houver evento de leitura de placa; Deverá 
possuir no mínimo 1 entrada e 1 saída de alarme; Deverá possuir função de gravação de vídeo e 
foto em servidor FTP, bem como suportar sobreposição de data, hora e texto no vídeo; Possuir 
saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100/1000BASE-T; Sua arquitetura (API) deve 
ser aberta para integração com outros sistemas; Possuir ao menos os protocolos Internet: IPv4, 
IPv6, HTTP, HTTPs, FTP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TCP/IP, UDP e RTSP; Deverá possuir iluminação 
infravermelho (IR) de até 8 metros; Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo; Deverá 
permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet,conflito IP nesta mesma rede, 
falha no cartão SD, acesso ilegal; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software 
do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente no web 
site do fabricante; Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over 
Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3at, sendo o PoE integrado a câmera, não sendo 
aceito soluções injetoras; Deverá possuir grau de proteção igual ou superior a IP67, possibilitando 
instalação em ambientes internos e externos; Deverá suportar cartão micro SD; Permitir 
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configuração de entrada e saída de horário de verão programada; Deve possibilitar o backup dos 
arquivos de configuração; Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo 
(marca d’agua); Deve possuir interface RS485 que permita o envio de comandos quando ocorrer à 
leitura de placa; Suportar cartão micro SD; Deve permitir envio de notificações PUSH via HTTP; 
Deve permitir a criação de grupos de usuário com permissões diferentes; Deve permitir no mínimo 
10 acessos simultâneos; Possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web 
Browser; Deve possui sensibilidade de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo noturno (IR 
ligado); Deve possuir abertura de F1.3; Possuir velocidade de obturador de 1/50 a 1/1.0000s. 
1.2.6. Controladora/Leitora Facial 
O controlador de acesso facial compatível com o sistema de controle de acesso, podendo ser 
utilizado para controle de portas, portões, cancelas e catracas. Possuir as seguintes características: 
Deve ser aplicável para cenários com grande número de usuários com no mínimo 45 mil faces; 
Deve permitir o acesso através de leitura de faces e senha, além de combinações entre elas; O 
controlador facial deverá ter no mínimo display de 7” com resolução mínima de 1024 (v)x600(h); 
Deve possuir interface de rede Ethernet; Deve possuir tecnologia visible light e anti-fake para o 
reconhecimento facial; O tempo máximo de leitura e comparativo de faces deverá ser de 0.3s; 
Deve possuir 1 saída wiegand; Deve possuir LED de sinalização que informe a permissão ou 
negação de acesso; Deve possuir pelo menos uma porta USB; Deverá possuir alarme de tamper. 
1.2.7. Bloqueio Tipo Catraca. 
Catraca Tipo Balcão que deve apresentar as seguintes características: Fabricação em aço inox 304; 
possuir dispositivo anti pânico (BQC); Mecanismo de giro para 3 milhões de ciclos; Pictograma 
para sinalização; fluxo de passagem de no mínimo 30 pessoas por minuto. 
1.2.8. Automatizador Deslizante. 
Automatizador para portões deslizantes com as seguintes características mínimas: Deve possuir 
tecnologia BRUSHLESS; deve possuir tempo de fechamento/abertura de 5s; deve possuir no 
mínimo 50 ciclos/hora; rotação do motor de 4500 RPM; deve possuir fim de curso hibrido 
(analógico e digital); deve possuir engrenagem externa Z14 em alumínio; deve possuir coroa 
interna em nylon com alma metálica; deve ser alimentado em 127 V / 220 V; redução de 1:22; 
deve permitir acionamento de portões de até 400kg. 
1.2.9. Sensor Anti-esmagamento Infravermelho. 
Sensor antiesmagamento desenvolvido para aplicação em controle de acesso com as seguintes 
características mínimas:Tensão de alimentação 12 ~ 24 Vdc; Corrente de consumo ≤ 50 mA @ 12 
Vdc; Alcance interno 30 m; Alcance externo 15 m; Saída de alarme configurável NA/NF 1 A @ 24 
Vdc / 1 A @ 127 Vac; Tempo de resposta de 50 ms; Indicação de alinhamento através de LED; 
Indicação de disparo através de LED; Filtro solar para ambientes externos; Temperatura de 
operação -10 °C a 55 °C; Grau de proteção IP55. 
1.2.10. Controladora de laço indutivo 2 canais. 
Módulo detector de presença com 2 canais digital de presença, temporizador e pulso de saída, 
baseado em microprocessador, sensibilidade de detecção programável em até 7 níveis, 
frequências diferentes selecionavam, operação em modo presença na entrada do laço indutivo, 
operação em modo pulso de 0,1 segundo na entrada do laço indutivo, temporizador ajustável 
entre 0,1 a 5 segundos após a saída do laço indutivo, pulso de saída ajustável entre 0,1 a 5 
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segundos após o temporizador, sintonia automática, alimentação 110 / 220 VAC - 50 / 60 Hz, 
Consumo 2 VA, LED de indicação de detecção de veículo, LED de indicação de pulso de saída, LED 
de sinalização de falha de laço indutivo aberto, chave de reset manual, terminais para reset 
externo, dip switch para programação, chave para simulação manual de detecção de veículo, saída 
de sinal de detecção com contato de relê normalmente aberto, saída de sinal do pulso de saída 
com contato de relê normalmente aberto, fornecido em placa de circuito impresso para 
montagem em painel, verniz de proteção contra condensação. 
1.2.11. Laço indutivo. 
Laço indutivo para ser instalado em pavimento formado por blocos de concreto sobre areia, laço e 
terminal formado por um único cabo elétrico sem emendas, espiras paralelas na formação do laço 
garantindo alta sensibilidade, selado dentro de um tubo isolante de alta resistência mecânica, 
totalmente vedado contra infiltrações, totalmente vedado contra infiltrações, laço medindo 2 x 1 
metro.  
1.2.12. Central de controle de intertravamento. 
Central de intertravamento para aplicação em locais onde é necessário o intertravamento entre 
portas e ou portões, com as seguintes características mínimas: Deve coordenar a abertura e 
fechamento de portas e portões; Deve permitir a conexão com dispositivo de acionamento de 
emergência; Deve permitir a conexão com painel de comando; Deve apresentação a sinalização do 
estado da porta Tensão: 12VCC; Corrente de operação da placa de 50mA; Potência de 0,6W; 
Corrente Máxima de chaveamento de 1ª. 
1.2.13. Sistema de detecção de sentido de fluxo. 
Dispositivo deve ser capaz de identificar o sentido do fluxo de veículos, entrada ou saída, na 
eclusa, possibilitando o acionamento de semáforos de sinalização para que motoristas, trafegando 
no sentido inverso, aguardem a liberação da eclusa para que somente após estarem vazias possam 
acessá-las; Deve ser capaz de processar a abertura do portão adequado ao sentido do fluxo; O 
sistema deve ser dotado de entrada para os acionadores dos automatizadores, câmeras com LPRs, 
sensores antiesmagamento e de fechamento automático, laços indutivos e fotocélulas IVAs; 
Deverá possuir ainda saídas para o acionamento de Semáforo, como também acionamento dos 
automatizadores, de acordo com o sentido de acesso; Alimentação 12 V. 
1.2.14. Semáforo verde/vermelho. 
Semáforo com corpo em estrutura em chapa de aço, pintura eletrostática e zincagem nas peças de 
suporte, permite angulação horizontal de 360º e vertical de 10º, iluminação de 40 LEDs em cada 
lente (vermelho e verde), alimentação de 127/220 AC com seleção automática, consumo de 12W, 
fixação em poste vertical de 3 metros em tubo redondo de 2” com estrutura em aço, parede de 
1,5mm, tampos em borracha, pintura eletrostática e zincagem nas peças de suporte. 
1.2.15. Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada). 
Dispositivo dotado de intercomunicador tipo interfone IP e câmera de IP 2MP, o qual será 
responsável pela comunicação entre visitantes e o operador da estação de cadastro; O dispositivo 
deverá possuir uma tecla para o acionamento das chamadas, possuir sistema de áudio com viva-
voz de pelo menos 3W de potência; Fonte interna full range 100 a 240 Vac/50-60 Hz (automático) 
no módulo externo; Permitir a instalação com apenas 2 fios entre módulo externo e módulo 
interno: Deve ainda ser dotado de câmera IP com 2 Megapixels e dotada de tecnologia ONVIF. 
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1.2.16. Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho 
Acionador de abertura de portas através de infravermelho com as seguintes as características 
mínimas: Acionamento via detecção de movimento próximo ao sensor; deve permitir que seja 
embutido em paredes de alvenaria e madeira e compatível com caixas 4×2 ou caixas de sobrepor; 
deve possuir moldura em aço inox; deve permitir aplicação em portas com controlador de acesso, 
interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras; deve possuir alcance de 
detecção ajustável de 4cm ~ 20cm; deve possuir tipo de contato NO – COM – NC; deve funcionar 
com tensão máxima dos contatos a 18 Vdc; deve funcionar com corrente máxima dos contatos de 
2ª; deve possuir sinalização luminosa de status do relé do acionador Fechado = azul / Aberto = 
verde em LED; deve operar em temperatura de -5 ~ 55 °C; deve operar em umidade de 0-95%; 
deve possuir vida útil mínima 500 mil acionamentos. 
1.2.17. Trava Eletroímã 
Fechadura eletroímã para travamento de portas e portões comas seguintes características 
mínimas: Deve possuir força de tração mínima de 300kgf; deve possuir sensor do estado de 
travamento do eletroímã; deve possuir acabamento dos suportes pintura epóxi; deve permitir o 
acionamento através de controladora de acesso; deve possuir baixo consumo elétrico com tensão 
de 12VCC; deve operar com corrente de até 585mA; deve possuir potencia de operação de 7,02W; 
deve operar em temperatura de -15 a 50°C. 
1.2.18. Mola Aérea 
Mola hidráulica aérea para portas com as seguintes características: produzida de acordo com o 
sistema “rack-and- pinion” (pinhão e cremalheira); braço com engate rápido; deve possuir duas 
válvulas independentes sendo que uma controla a velocidade de fechamento de 180o até 20o e, a 
outra, o fechamento final de 20o até 0o; deve permitir a instalação em portas à esquerda ou à 
direita, não sendo necessário inverter o mecanismo; acabamento com revestimento em esmalte 
sintético (poliuretano). 
1.2.19. Software de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos 
Software de controle de acesso de pessoas e veículos com as seguintes característica mínimas: 
Permitir o controle de acesso de forma remota, visualizar vídeos e eventos de acesso; Permitir a 
configuração de funções avançadas como o bloqueio de cartões e liberações de níveis de acesso; 
Realizar o cadastro de cartões de acesso, impressão digital e fotos para reconhecimento facial; 
Aplicar permissões aos cadastros para que esses tenham acesso apenas aos locais de direito com 
liberação por cartão de acesso, impressão digital, reconhecimento facial ou por combinação de 
dois ou mais métodos de autenticação; Permitir a restrição de horário de acesso; Permitir a 
configuração de um local ser acessado apenas quando duas liberações sejam realizadas em 
sequência utilizando credenciais distintas; Exibir visualmente o status da porta caso o dispositivo 
esteja configurado para reportar o "status de porta aberta"; Mostrar na tela de monitoramento os 
últimos eventos de controle de acesso; Mostrar,caso selecionado os eventos, mais informações 
sobre a tentativa de acesso tais como ID, nome de pessoa, departamento, telefone e número do 
cartão; Mostrar na tela de monitoramento eventos de alarme, acesso negado e acesso permitido; 
Permitir a alteração do nome das entradas do dispositivo cadastrado para identificação da porta; 
Permitir vincular um dispositivo de vídeo cadastrado a um dispositivo de controle de acesso para 
geração de eventos; Permitir a inclusão de um dispositivo de controle de acesso no mapa; Permitir 
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a seleção de dispositivo de controle para entrada e dispositivo de controle para saída de uma 
determinada porta; Permitir a abertura e travamento de porta de forma remota; Possuir total 
integração com o software de monitoramento e gerenciamento de Imagens previsto no item 
1.2.9. do apenso II deste TR. 
  
APENSO V – COMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO (MATERIAIS DE INSTALAÇÃO) 

 1. Composição do Infraestrutura de Instalação 
1.1. Para atendimento as necessidades de instalação dos sistemas serão utilizados os seguintes 
materiais e serviços: 
1.1.1. Eletroduto PVC Rígido Soldável 25mm 
Destinados a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.2. Eletroduto PVC Rígido Soldável 20mm 
Destinados a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.3. Luva PVC Rígido Soldável 25mm 
Destinados a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.4. Luva PVC Rígido Soldável 20mm 
Destinados a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.5. Curva PVC Soldável de 25mm 
Destinadas a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.6. Curva PVC Soldável de 20mm 
Destinadas a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.7. Caixa de Passagem 
Destinadas a proteção mecânica dos cabos. 
1.1.8. Abraçadeira de Nylon 15 cm 
Destinadas à fixação dos eletrodutos a estrutura dos prédios. 
1.1.9. Abraçadeira de Nylon 20 cm 
Destinadas à fixação dos eletrodutos a estrutura dos prédios. 
1.1.10. Parafuso Fenda Cabeça Chata 8mm 
 1.2.  Caderno de Especificações dos Materiais 
Os materiais destinados a infraestrutura de instalação deverão possuir as seguintes especificações 
mínimas: 
1.2.1. Eletroduto PVC Rígido Soldável 25mm 
Fabricado de PVC antichama; Comprimento - 3 metros; Cor - preta; Tubos fornecidos em barras de 
3 metros, ponta-ponta; Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) de 25 mm; Normas de Referência -
 NBR 15465 e NBR 5410. 
1.2.2. Eletroduto PVC Rígido Soldável 20mm 
 Fabricado de PVC antichama; Comprimento - 3 metros; Cor - preta; Tubos fornecidos em barras 
de 3 metros, ponta-ponta; Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) de 20 mm; Normas de Referência -
 NBR 15465 e NBR 5410. 
1.2.3. Luva PVC Rígido Soldável 25mm 
Fabricado de PVC antichama; Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) de 25 mm; Normas de 
Referência - NBR 15465 e NBR 5410. 
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1.2.4. Luva PVC Rígido Soldável 20mm 
Fabricado de PVC antichama; Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) de 20 mm; Normas de 
Referência - NBR 15465 e NBR 5410. 
1.2.5. Curva PVC Soldável de 25mm 
Fabricado de PVC antichama; Comprimento externo de 107mm; Cor - preta; Raio de curvatura de 
78º; Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) de 25 mm; Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 
5410. 
1.2.6. Curva PVC Soldável de 20mm 
Fabricado de PVC antichama; Comprimento externo de 88,5mm; Cor - preta; Raio de curvatura de 
65,75º; Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) de 20 mm; Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 
5410. 
1.2.7. Caixa de Passagem 
Fabricados de PVC; Juntas com bolsas lisas para simples encaixe; Múltiplas entradas e permitindo 
o uso de várias bitolas de 20 a 25mm numa mesma caixa através de encaixe de adaptadores; 
Fornecidas com Parafuso Tampa, Tampinha, Condulete e Adaptador; Normas de referência NBR 
5410 – Norma para instalações elétricas de baixa tensão e NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos 
plásticos p/ instalações Elétricas de baixa tensão. 
1.2.8. Abraçadeira de PVC 25mm 
Fabricado de PVC antichama; Espessura de 3,5mm; Fixação com 1 parafuso; Diâmetros (bitolas) de 
25 mm. 
1.2.9. Abraçadeira de PVC 20mm 
Fabricado de PVC antichama; Espessura de 3,5mm; Fixação com 1 parafuso; Diâmetros (bitolas) de 
20 mm. 
1.2.10. Parafuso Fenda Cabeça Chata 
Parafuso fenda simples cabeça chata; Material em aço carbono cementado e temperado; 
Acabamento zincado branco bicromatizado; Medida 5,5 x 50 mm; Deve vim acompanhado com 
bucha de nylon 8mm. 
  

APENSO VI – PROVA DE CONCEITO 
1. DA PROVA DE CONCEITO 
1.1. Verificada a regularidade da documentação e da proposta o pregoeiro declarará 
provisoriamente o vencedor do certame e convocará o vencedor provisório a realizar a PROVA DE 
CONCEITO (POC) do Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens previstos no item 
1.2.9. do APENSO II e do Software de Controle de Acesso de Pessoas previsto no item 1.2.19. do 
APENSO IV, respectivamente, deste Termo de Referência. 
1.2. A prova visa averiguar de forma prática, perante a comissão, que os softwares ofertados 
atendem aos requisitos funcionais e técnicos especificados nos itens 1.2.9. do APENSO II e 1.2.19. 
do APENSO IV, respectivamente, deste TR. 
1.3. A prova ocorrerá nas dependências da CONTRATANTE, em Maceió, em endereço a ser 
divulgado quando do ato de convocação da POC. 
1.4. As datas e local de realização da POC e da retomada da sessão serão informadas na própria 
sessão pública e publicadas no sítio da licitação ou no Diário Oficial do Município. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

1.5. A prova será convocada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data agendada 
para a sua realização. 
1.6. A Prova terá duração máxima de até 10 (dez) dias úteis (conforme cronograma a ser 
divulgado) para a demonstração dos requisitos previstos nas especificações dos itens 3.2.2.9. e 
3.4.5.19 deste termo de referência. 
1.7. Qualquer interessado poderá acompanhar a realização da PROVA DE CONCEITO, sendo que 
durante a prova somente poderão se manifestar a equipe da Contratante e a licitante respondente 
a Prova, os demais interessados poderão se manifestar por escrito durante a fase de recursos. 
1.8. A prova será executada e julgada pelos membros da Equipe de Apoio da Licitação, com base 
em scripts de teste desenvolvidos para conduzir e subsidiar as decisões acerca da Prova de 
Conceito, e deverá contar com o apoio de 1 (um) técnico nomeado pelo Licitante, o qual deverá 
ter vínculo com o mesmo. 
1.9. Será concedida uma única oportunidade de aplicação da PROVA DE CONCEITO por Licitante. 
1.10. Se, durante a PROVA DE CONCEITO a Equipe de Apoio da Licitação julgar que a 
demonstração de atendimento de determinado requisito foi insatisfatória, poderá, caso manifeste 
interesse, solicitar nova demonstração destes requisitos de forma a sanar as dúvidas apontadas 
pela Equipe de Apoio da Licitação. 
1.11. Essa demonstração complementar deverá ser realizada no mesmo dia e local da divulgação 
acerca do atendimento aos requisitos selecionados. 
1.12. É vedado qualquer tipo de customização do sistema para fins de demonstração 
complementar. 
1.13. Toda a infraestrutura de hardware e software necessária para demonstração do 
atendimento aos requisitos é de responsabilidade do vencedor provisório, assim como as massas 
de dados necessárias para a demonstração. 
1.14. A Solução instalada para realização da Prova de Conceito deverá ficar disponível até o 
encerramento da fase de julgamento. 
1.15. Cabe à CONTRATANTE apenas a disponibilização do local para realização da prova prática de 
conceito. 
1.16. O sistema será considerado reprovado nas seguintes condições: 
1.17. Não comparecimento para execução da prova na data e hora marcada; 
1.18. Não atendimento (total ou parcial) de algum item constante dos requisitos funcionais e 
técnicos previstos nos itens 3.2.2.9. e 3.4.5.19 deste TR. 
1.19. Caberá à CONTRATANTE pronunciar-se sobre a conformidade do sistema com os requisitos 
exigidos na referida Prova e será divulgado no sítio da licitação ou no Diário Oficial do Município. 
1.20. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não a entregar no 
prazo estabelecido. 
1.21. Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitadas as amostras do segundo 
colocado e assim sucessivamente obedecida à ordem de classificação das licitantes. 
1.22. Fica claro desde já que a Prova de Conceito não substitui a necessidade do atendimento 
integral (100%) das especificações previstas nos itens 3.2.2.9. e 3.4.5.19 deste Termo de 
Referência. 
  



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

APENSO VII – QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS 
  
Os equipamentos e softwares a serem disponibilizados e instalados para o cumprimento do objeto 
especificado neste Termo de Referência são os constantes do quadro abaixo: 
1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS - SCGGI 
  

1.1. Núcleo de Ressocialização da Capital 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.1.1 Câmera Tipo - I Pça 37 

1.1.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.1.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.1.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.1.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.1.6 Rack Bastidor Interno Pça 3 

1.1.7 Patch Panel 24 Portas Pça 3 

1.1.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 3 

1.1.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 3 

1.1.10 Switch 24 Portas Pça 3 

1.1.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 3 

1.1.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 3 

1.1.13 Patch panel PoE Pça 6 

1.1.14 Fonte para patch panel PoE Pça 3 

1.1.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 3 

1.1.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 3700 

1.1.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.1.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.2. Casa de Custódia da Capital 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.2.1 Câmera Tipo - I Pça 36 
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1.2.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.2.3 Câmera Tipo - III Pça 2 

1.2.4 Câmera Tipo - IV Pça 3 

1.2.5 Câmera Tipo - V Pça 2 

1.2.6 Rack Bastidor Interno Pça 4 

1.2.7 Patch Panel 24 Portas Pça 4 

1.2.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 4 

1.2.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 4 

1.2.10 Switch 24 Portas Pça 4 

1.2.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 4 

1.2.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 4 

1.2.13 Patch panel PoE Pça 8 

1.2.14 Fonte para patch panel PoE Pça 4 

1.2.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 4 

1.2.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 4300 

1.2.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.2.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.3. Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.3.1 Câmera Tipo - I Pça 76 

1.3.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.3.3 Câmera Tipo - III Pça 1 

1.3.4 Câmera Tipo - IV Pça 6 

1.3.5 Câmera Tipo - V Pça 3 

1.3.6 Rack Bastidor Interno Pça 7 

1.3.7 Patch Panel 24 Portas Pça 7 

1.3.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 7 

1.3.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 7 

1.3.10 Switch 24 Portas Pça 7 
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1.3.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 7 

1.3.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 7 

1.3.13 Patch panel PoE Pça 14 

1.3.14 Fonte para patch panel PoE Pça 7 

1.3.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 7 

1.3.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 8600 

1.3.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.3.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.4. Centro de Tele presença 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.4.1 Câmera Tipo - I Pça 15 

1.4.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.4.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.4.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.4.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.4.6 Rack Bastidor Interno Pça 1 

1.4.7 Patch Panel 24 Portas Pça 1 

1.4.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 1 

1.4.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 1 

1.4.10 Switch 24 Portas Pça 1 

1.4.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 1 

1.4.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 1 

1.4.13 Patch panel PoE Pça 2 

1.4.14 Fonte para patch panel PoE Pça 1 

1.4.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 1 

1.4.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 1500 

1.4.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.4.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 
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1.5. Presídio Cyridião Durval e Silva 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.5.1 Câmera Tipo - I Pça 58 

1.5.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.5.3 Câmera Tipo - III Pça 2 

1.5.4 Câmera Tipo - IV Pça 5 

1.5.5 Câmera Tipo - V Pça 2 

1.5.6 Rack Bastidor Interno Pça 5 

1.5.7 Patch Panel 24 Portas Pça 5 

1.5.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 5 

1.5.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 5 

1.5.10 Switch 24 Portas Pça 5 

1.5.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 5 

1.5.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 5 

1.5.13 Patch panel PoE Pça 10 

1.5.14 Fonte para patch panel PoE Pça 5 

1.5.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 5 

1.5.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 6700 

1.5.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.5.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.6. Presídio de Segurança Máxima - PSM1 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.6.1 Câmera Tipo - I Pça 20 

1.6.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.6.3 Câmera Tipo - III Pça 2 

1.6.4 Câmera Tipo - IV Pça 3 

1.6.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.6.6 Rack Bastidor Interno Pça 2 
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1.6.7 Patch Panel 24 Portas Pça 2 

1.6.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 2 

1.6.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 2 

1.6.10 Switch 24 Portas Pça 2 

1.6.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 2 

1.6.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 2 

1.6.13 Patch panel PoE Pça 4 

1.6.14 Fonte para patch panel PoE Pça 2 

1.6.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 2 

1.6.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 2500 

1.6.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.6.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.7. Centro Administrativo II 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.7.1 Câmera Tipo - I Pça 16 

1.7.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.7.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.7.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.7.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.7.6 Rack Bastidor Interno Pça 1 

1.7.7 Patch Panel 24 Portas Pça 1 

1.7.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 1 

1.7.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 1 

1.7.10 Switch 24 Portas Pça 1 

1.7.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 1 

1.7.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 1 

1.7.13 Patch panel PoE Pça 2 

1.7.14 Fonte para patch panel PoE Pça 1 

1.7.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 1 
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1.7.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 1600 

1.7.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.7.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.8. Presídio Feminino Santa Luzia 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.8.1 Câmera Tipo - I Pça 43 

1.8.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.8.3 Câmera Tipo - III Pça 1 

1.8.4 Câmera Tipo - IV Pça 4 

1.8.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.8.6 Rack Bastidor Interno Pça 3 

1.8.7 Patch Panel 24 Portas Pça 3 

1.8.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 3 

1.8.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 3 

1.8.10 Switch 24 Portas Pça 3 

1.8.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 3 

1.8.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 3 

1.8.13 Patch panel PoE Pça 6 

1.8.14 Fonte para patch panel PoE Pça 3 

1.8.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 3 

1.8.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 4800 

1.8.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.8.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.9. Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.9.1 Câmera Tipo - I Pça 45 

1.9.2 Câmera Tipo - II Pça 0 
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1.9.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.9.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.9.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.9.6 Rack Bastidor Interno Pça 3 

1.9.7 Patch Panel 24 Portas Pça 3 

1.9.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 3 

1.9.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 3 

1.9.10 Switch 24 Portas Pça 3 

1.9.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 3 

1.9.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 3 

1.9.13 Patch panel PoE Pça 6 

1.9.14 Fonte para patch panel PoE Pça 3 

1.9.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 3 

1.9.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 4500 

1.9.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.9.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.10. Penitenciária de Segurança Máxima - PSM2 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.10.1 Câmera Tipo - I Pça 69 

1.10.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.10.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.10.4 Câmera Tipo - IV Pça 9 

1.10.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.10.6 Rack Bastidor Interno Pça 5 

1.10.7 Patch Panel 24 Portas Pça 5 

1.10.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 5 

1.10.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 5 

1.10.10 Switch 24 Portas Pça 5 

1.10.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 5 
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1.10.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 5 

1.10.13 Patch panel PoE Pça 10 

1.10.14 Fonte para patch panel PoE Pça 5 

1.10.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 5 

1.10.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 7800 

1.10.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.10.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.11. Áreas Externas do Complexo 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.11.1 Câmera Tipo - I Pça 30 

1.11.2 Câmera Tipo - II Pça 7 

1.11.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.11.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.11.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.11.6 Rack Bastidor Interno Pça 14 

1.11.7 Patch Panel 24 Portas Pça 0 

1.11.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 2 

1.11.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 2 

1.11.10 Switch 24 Portas Pça 0 

1.11.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 14 

1.11.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 14 

1.11.13 Patch panel PoE Pça 14 

1.11.14 Fonte para patch panel PoE Pça 14 

1.11.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 14 

1.11.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 3700 

1.11.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 7 

1.11.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 7 

        

1.12. Prédio Sede da Secretaria (Rua 10 de novembro) 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.12.1 Câmera Tipo - I Pça 23 

1.12.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.12.3 Câmera Tipo - III Pça 1 

1.12.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.12.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.12.6 Rack Bastidor Interno Pça 0 

1.12.7 Patch Panel 24 Portas Pça 2 

1.12.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 2 

1.12.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 2 

1.12.10 Switch 24 Portas Pça 2 

1.12.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 2 

1.12.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 2 

1.12.13 Patch panel PoE Pça 4 

1.12.14 Fonte para patch panel PoE Pça 2 

1.12.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 2 

1.12.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 2400 

1.12.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.12.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

        

1.13. Prédio Sede da Secretaria (Av Fernandes de Lima) 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1.13.1 Câmera Tipo - I Pça 16 

1.13.2 Câmera Tipo - II Pça 0 

1.13.3 Câmera Tipo - III Pça 0 

1.13.4 Câmera Tipo - IV Pça 0 

1.13.5 Câmera Tipo - V Pça 0 

1.13.6 Rack Bastidor Interno Pça 0 

1.13.7 Patch Panel 24 Portas Pça 1 
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1.13.8 Gravado Digital de Vídeo em Rede 16 canais (HD) Pça 1 

1.13.9 Disco Rígido HD 6TB Pça 1 

1.13.10 Switch 24 Portas Pça 1 

1.13.11 Unidade de Rede Ótica - ONU Pça 1 

1.13.12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 1 

1.13.13 Patch panel PoE Pça 2 

1.13.14 Fonte para patch panel PoE Pça 1 

1.13.15 Nobreak 1,4 Kva Pça 1 

1.13.16 Cabo UTP Cat. 5e Metro 1600 

1.13.17 Suporte para fixação de câmera em poste Pça 0 

1.13.18 Braço Extensor de Câmeras Pça 0 

  
2. CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO 
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

2.1 Servidor de Monitoramento de Imagens Pça 1 

2.2 Terminal de Monitoramento e Gestão de Vídeo. Pça 5 

2.3 Nobreak 1,4 Kva Pça 6 

2.4 Monitor LCD 40” Pça 10 

2.5 Monitor LCD 21,5” Pça 10 

2.6 Cabo HDMI Pça 20 

2.7 Mesa Controladora de Speed Dome. Pça 5 

2.8 Sistema Operacional Windows Lça 6 

2.9 
Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens (Licença Base + 64 

Câmeras IP)) 
Lça 1 

2.10 Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens (Licença Câmeras IP) Lça 473 

2.11 Software de Monitoramento e Gerenciamento de Imagens (Licença LPR) Lça 9 

2.12 Console de Operações Aberto Pça 5 

2.13 Rack 44 Us 19” Pça 3 

2.14 Guia de Cabos Pça 1 

2.15 Painel de Acabamento Pça 1 

2.16 Bandeja Fixa Pça 1 

2.17 Patch Panel 24 Portas Pça 1 

2.18 Módulo Suporte Para Fixação de Monitores 40” Pça 5 
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2.19 Ativo Gerenciador de Rede Core Pça 1 

2.20 Switch 48 Portas Pça 1 

  
3. REDE DE DADOS EM FIBRA ÓPTICA – RDFO 
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

3.1 Cabeamento ótico Metro 4.000 

3.2 Grampo de Ancoragem Pça 150 

3.3 Suporte Dielétrico Pça 250 

3.4 Abraçadeira Para Poste Pça 400 

3.5 Suporte Reforçado Para BAP Pça 250 

3.6 Parafuso PCA Pça 150 

3.7 Olhal Reto Tipo Rosca Pça 150 

3.8 Cruzeta Para Reserva de Cabos Pça 20 

3.9 Splitter Pça 7 

3.10 Caixa de Emenda óptica - CEO Pça 7 

3.11 Caixa de Terminação óptica - CTO Pça 7 

3.12 Grampo de Aterramento (Bonding Clamp) Pça 60 

3.13 Fio Rígido m 500 

3.14 Haste cobreada 5/9x2,4 mm (Baixa Camada) Pça 60 

3.15 Conector para haste cobreada - 1/2" - 5/8" Pça 60 

3.16 Calha de proteção de madeira para fio terra Pça 30 

3.17 Fecho de Aço Inox 3/4" dentado Pça 80 

3.18 Fita Inox 3/4 x o,5mmx30m m 480 

3.19 Tubo isolador de cordoalha Pça 350 

3.20 Terminal de Linha Óptica - OLT Pça 1 

3.21 Distribuidor Interno Ótico – DIO Pça 1 

3.22 No Break 1,4 Kva Pça 1 

  
4. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS (SCAPV) 
  

4.1. Centro Administrativo II 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.1.1 Servidor de arquivos Pça 1 

4.1.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.1.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.1.4 No Break 1.44 Kva Pça 2 

4.1.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 0 
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4.1.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.1.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.1.8 Automatizador Deslizante. Pça 0 

4.1.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 0 

4.1.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 0 

4.1.11 Laço indutivo pça 0 

4.1.12 Central de controle de intertravamento Pça 0 

4.1.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 0 

4.1.14 Semáforo verde/vermelho Pça 0 

4.1.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 0 

4.1.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.1.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.1.18 Mola Aérea Pça 2 

4.1.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.2. Portaria Principal do Complexo 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.2.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.2.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.2.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.2.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.2.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 4 

4.2.6 Controladora/Leitora Facial Pça 2 

4.2.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.2.8 Automatizador Deslizante. Pça 2 

4.2.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.2.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.2.11 Laço indutivo pça 3 

4.2.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.2.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.2.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.2.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.2.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 0 

4.2.17 Trava Eletroímã Pça 0 

4.2.18 Mola Aérea Pça 0 

4.2.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.3. Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.3.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.3.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.3.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.3.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.3.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 4 

4.3.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.3.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.3.8 Automatizador Deslizante. Pça 2 

4.3.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.3.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.3.11 Laço indutivo pça 3 

4.3.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.3.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.3.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.3.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.3.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.3.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.3.18 Mola Aérea Pça 2 

4.3.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.4. Presídio Cyridião Durval e Silva 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.4.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.4.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.4.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.4.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.4.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 2 

4.4.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.4.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.4.8 Automatizador Deslizante. Pça 1 

4.4.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.4.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.4.11 Laço indutivo pça 3 

4.4.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.4.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.4.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.4.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 
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4.4.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.4.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.4.18 Mola Aérea Pça 2 

4.4.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.5. Casa de Custódia da Capital 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.5.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.5.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.5.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.5.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.5.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 2 

4.5.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.5.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.5.8 Automatizador Deslizante. Pça 1 

4.5.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.5.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.5.11 Laço indutivo pça 3 

4.5.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.5.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.5.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.5.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.5.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.5.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.5.18 Mola Aérea Pça 2 

4.5.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.6. Presídio de Segurança Máxima - PSM1 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.6.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.6.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.6.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.6.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.6.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 4 

4.6.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.6.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.6.8 Automatizador Deslizante. Pça 2 

4.6.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 
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4.6.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.6.11 Laço indutivo pça 3 

4.6.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.6.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.6.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.6.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.6.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.6.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.6.18 Mola Aérea Pça 2 

4.6.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.7. Penitenciária de Segurança Máxima - PSM2 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.7.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.7.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.7.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.7.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.7.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 4 

4.7.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.7.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.7.8 Automatizador Deslizante. Pça 2 

4.7.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.7.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.7.11 Laço indutivo pça 3 

4.7.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.7.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.7.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.7.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.7.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.7.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.7.18 Mola Aérea Pça 2 

4.7.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.8. Presídio Feminino Santa Luzia 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.8.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.8.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.8.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 
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4.8.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.8.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 2 

4.8.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.8.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.8.8 Automatizador Deslizante. Pça 1 

4.8.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.8.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.8.11 Laço indutivo pça 3 

4.8.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.8.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.8.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.8.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.8.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.8.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.8.18 Mola Aérea Pça 2 

4.8.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

        

4.9. Núcleo de Ressocialização da Capital 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.9.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.9.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.9.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.9.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.9.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 2 

4.9.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.9.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.9.8 Automatizador Deslizante. Pça 1 

4.9.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 4 

4.9.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 1 

4.9.11 Laço indutivo pça 3 

4.9.12 Central de controle de intertravamento Pça 2 

4.9.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 1 

4.9.14 Semáforo verde/vermelho Pça 2 

4.9.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 1 

4.9.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.9.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.9.18 Mola Aérea Pça 2 

4.9.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 
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4.10. Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

4.10.1 Servidor de arquivos Pça 0 

4.10.2 Estação de trabalho Pça 1 

4.10.3 Switch 9 portas Fast Ethernet com 8 portas PoE+ Pça 1 

4.10.4 No Break 1.44 Kva Pça 1 

4.10.5 Câmera Fixa IP LPR Pça 0 

4.10.6 Controladora/Leitora Facial Pça 4 

4.10.7 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 2 

4.10.8 Automatizador Deslizante. Pça 0 

4.10.9 Sensor Anti-esmagamento infravermelho Pça 0 

4.10.10 Controladora de laço indutivo 2 canais pça 0 

4.10.11 Laço indutivo pça 0 

4.10.12 Central de controle de intertravamento Pça 0 

4.10.13 Sistema de detecção de sentido de fluxo Pça 0 

4.10.14 Semáforo verde/vermelho Pça 0 

4.10.15 Totem com interfone IP e câmera (solicitação de entrada) Pça 0 

4.10.16 Acionador de Abertura Por Sensor Infravermelho Pça 2 

4.10.17 Trava Eletroímã Pça 2 

4.10.18 Mola Aérea Pça 2 

4.10.19 Software de Controle de Acesso Pça 1 

  
5. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO 
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

5.1 Eletroduto PVC Rígido Soldável 1'' Preto Metro 10740 

5.2 Eletroduto PVC Rígido Soldável 3/4'' Preto Metro 16110 

5.3 Curva PVC Soldável de 1" Pça 5370 

5.4 Curva PVC Soldável de 3/4" Pça 8055 

5.5 Caixa de Passagem Pça 4475 

5.6 Abraçadeira de PVC 25MM Pça 13425 

5.7 Abraçadeira de PVC 20MM Pça 13425 

5.8 Parafuso Fenda Cabeça Chata 5,5 x 50 mm Pça 26750 

5.9 Bucha de Nylon com Anel 8mm Pça 26750 
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APENSO VIII – MINUTA DA CARTA PROPOSTA 
  
 

DATA 

A 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

NESTA 

Conforme solicitado segue abaixo, proposta para prestação de serviços de segurança eletrônica, 
compreendendo a disponibilização de equipamentos, instalação, manutenção com reposição de 
peças e equipamentos de Sistema de Captação, Geração e Gravação de Imagens, Centro de 
Controle Operacional, Rede de Dados em Fibra Óptica e  Sistema de Alarme de Intrusão Perimetral 
para o Complexo Penitenciário da Cidade de Maceió, conforme discriminado abaixo: 

  

1. DESCRIÇÃO E VALORES DE DISPNIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

DISPONIBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

1 Câmera Tipo - I Pça 482         

2 Câmera Tipo - II Pça 7         

3 Câmera Tipo - III Pça 9         

4 Câmera Tipo - IV Pça 38         

5 Câmera Tipo - V Pça 7         

6 Rack Bastidor Interno Pça 48         

7 Patch Panel 24 Portas Pça 37         

8 
Gravado Digital de Vídeo em 
Rede 16 canais 

Pça 39         

9 Disco Rígido HD 6TB 
 

39         

10 Switch 24 Portas Pça 37         

11 Unidade de Rede óptica - ONU Pça 51         

12 Ativo Gerenciador de Rede Pça 51         
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13 Patch panelPoE Pça 88         

14 Fonte para patch panelPoE Pça 51         

15 Nobreak 1,4 Kva Pça 51         

16 Cabo UTP Cat. 6 Metro 57300         

17 
Suporte para fixação de câmera 
em poste 

Pça 7         

18 Braço Extensor de Câmeras Pça 7         

19 
Servidor de Monitoramento de 
Imagens 

Pça 1         

20 
Terminal de Monitoramento e 
Gestão de Vídeo. 

Pça 5         

21 Nobreak 1,4 Kva Pça 6         

22 Monitor LCD 40” Pça 10         

23 Monitor LCD 21,5” Pça 10         

24 Cabo HDMI Pça 20         

25 
Mesa Controladora de Speed 
Dome. 

Pça 5         

26 Sistema Operacional Windows Lça 6         

27 
Software de Monitoramento e 
Gerenciamento de Imagens 
(Licença Base + 64 Câmeras IP)) 

Lça 1         

28 
Software de Monitoramento e 
Gerenciamento de Imagens 
(Licença Câmeras IP) 

Lça 479         

29 
Software de Monitoramento e 
Gerenciamento de Imagens 
(Licença LPR) 

Lça 9         

30 Console de Operações Aberto Pça 5         

31 Rack 44 Us 19” Pça 3         

32 Guia de Cabos Pça 1         

33 Painel de Acabamento Pça 1         

34 Bandeja Fixa Pça 1         

35 Patch Panel 24 Portas Pça 1         

36 
Módulo Suporte Para Fixação 
de Monitores 40” 

Pça 5         

37 Ativo Gerenciador de Rede Core Pça 1         

38 Switch 48 Portas Pça 1         

39 Cabeamento ótico Metro 4.000         

40 Grampo de Ancoragem Pça 150         
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41 Suporte Dielétrico Pça 250         

42 Abraçadeira Para Poste Pça 400         

43 Suporte Reforçado Para BAP Pça 250         

44 Parafuso PCA Pça 150         

45 Olhal Reto Tipo Rosca Pça 150         

46 Cruzeta Para Reserva de Cabos Pça 20         

47 Splitter Pça 7         

48 Caixa de Emeda óptica - CEO Pça 7         

49 
Caixa de Terminação óptica - 
CTO 

Pça 7         

50 
Grampo de Aterramento 
(BondingClamp) 

Pça 60         

51 Fio Rígido m 500         

52 
Haste cobreada 5/9x2,4 mm 
(Baixa Camada) 

Pça 60         

53 
Conector para haste cobreada - 
1/2" - 5/8" 

Pça 60         

54 
Calha de proteção de madeira 
para fio terra 

Pça 30         

55 Fecho de Aço Inox 3/4" dentado Pça 80         

56 Fita Inox 3/4 x o,5mmx30m m 480         

57 Tubo isolador de cordoalha Pça 350         

58 Terminal de Linha Óptica - OLT Pça 1         

59 Distribuidor Interno Ótico – DIO Pça 1         

60 No Break 1,4 Kva Pça 1         

61 Servidor de arquivos Pça 1         

62 Estação de trabalho Pça 10         

63 
Switch 9 portas Fast Ethernet 
com 8 portas PoE+ 

Pça 10         

64 No Break 1.44 Kva Pça 11         

65 Câmera Fixa IP LPR Pça 24         

66 Controladora/Leitora Facial Pça 38         

67 Bloqueio Tipo Catraca. Pça 20         

68 Automatizador Deslizante. Pça 12         

69 
Sensor Antiesmagamento 
infravermelho 

Pça 32         

70 
Controladora de laço indutivo 2 
canais 

Pça 8         
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71 Laço indutivo Pça 24         

72 
Central de controle de 
intertravamento 

Pça 16         

73 
Sistema de detecção de sentido 
de fluxo 

Pça 8         

74 Semáforo verde/vermelho Pça 16         

75 
Totem com interfone IP e 
câmera (solicitação de entrada) 

Pça 8         

76 
Acionador de Abertura Por 
Sensor Infravermelho 

Pça 18         

77 Trava Eletroímã Pça 18         

78 Mola Aérea Pça 18         

79 Software de Controle de Acesso Pça 1         

80 
Eletroduto PVC Rígido Soldável 
1'' Preto 

Metro 11460         

81 
Eletroduto PVC Rígido Soldável 
3/4'' Preto 

Metro 17190         

82 Curva PVC Soldável de 1" Pça 5730         

83 Curva PVC Soldável de 3/4" Pça 8595         

84 Caixa de Passagem Pça 4775         

85 Abraçadeira de PVC 25MM Pça 14325         

86 Abraçadeira de PVC 20MM Pça 14325         

87 
Parafuso Fenda Cabeça Chata 
5,5 x 50 mm 

Pça 26750         

88 Bucha de Nylon com Anel 8mm Pça 26750         

SUB TOTAL A (Soma dos valores totais mensais)         

VALOR MENSAL DA PROPOSTA   

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL X 12) 

2. PRAZO DE ENTREGA 

Os serviços deverão ser iniciados em no máximo até 30 (trinta) dias após o fornecimento da 
ordem de serviços, e deverá estar concluído em até 120 (cento e vinte dias) após o início das 
instalações. 

3. VALIDADE DA PROPOSTA 
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O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos. 

4. PRAZO DE PAGAMENTO 

Declaramos que acataremos o pagamento da Administração conforme previsto no Termo de 
Referência fornecido. 

5. CONTA BANCÁRIA 

Banco: 

Agência.: 

Conta Corrente.: 

Operação.: 

Titularidade.: 

CNPJ.: 

6. DECLARAMOS 

A) Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, 
encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

B)  Que estou de acordo com todas as normas e condições do Edital de origem e seus anexos 

Esperando ter atendido sua solicitação, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para qualquer 
esclarecimento. 

Atenciosamente, 

NOME 

FUNÇÃO 
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ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 

 
MODELO DE CONTRATO – SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MDO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 
TERMO DE CONTRATO SERIS Nº (...)/(2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O(A) ESTADO DE ALAGOAS, 
POR INTERMÉDIO DA(O) SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL – 
SERIS E A EMPRESA (...), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   
 
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da(o) SECRETARIA DE ESTADO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL – SERIS, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 20.279.762/0001-86 
e com sede na Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, 
representado(a) pelo Secretário de Estado, Sr. Marcos Sérgio de Freitas Santos, nomeado pelo 
Decreto Nº 62.878, de 01  de janeiro  de 2019, publicada no DOE/AL de 01  de janeiro  de 2019, 
portador da matrícula funcional nº 8511-1; 
 
CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na 
(...endereço...) e com o seguinte endereço eletrônico (...@...), representada pelo seu (...cargo do 
representante legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada 
por (...procuração/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o nº (...); 
 
As CONTRATANTES, nos termos do Processo nº E:34000.0000003910/2020 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021, mediante as cláusulas 
e condições a seguir: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do Termo de Contrato é a contratação do(s) serviço(s) continuado de Segurança 
Eletrônica, compreendendo a disponibilização, instalação, manutenção e reposição de peças de 
equipamentos para implantação de sistema de captação,geração, gravação e monitoramento de 
imagens (SCGMI), centro de controle operacional (CCO), rede de dados em fibra óptica(RDFO) e 
sistema de controle de acesso de pessoas e veículos (SCAPV) para o complexo prisional de Maceió, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  
1.2. O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Discriminação do objeto: 

Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 
Valor Mensal 

(R$) 

Valor Global 
(R$) 

(...) (...) (...) (...) (...)  



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1. A contratação tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do 
extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas 
partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor mensal do Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...),  perfazendo o valor global 
de R$ (...) (...por extenso...). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2021, na classificação 
abaixo: 
Programa de Trabalho: 14.421.0221.2008 - Manutenção das Unidades Prisionais 
PO: 000001 
Fonte de Recursos: 0100 (Recursos do Tesouro Estadual) 
Elemento de Despesa: 3390-39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica) 
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo 
de Contrato. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo ao Termo de Contrato. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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8.1. As regras acerca dos requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, gestão do 
contrato e critérios de mediação e pagamento, materiais a serem disponibilizados e recebimento e 
aceitação do objeto são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
8.2. O prazo de execução será contado, do efetivo recebimento da Ordem de Execução, até a 
expiração do prazo de vigência contratual e seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: 
8.2.1 A instalação do software de controle administrativo ocorrerá após as instalações de todos os 
equipamentos nos setores desta SERIS e uma equipe destinada pelo Chefe Executivo de 
Tecnologia será reservada para obter as instruções de utilização do software mencionado; 
8.2.2. O agendamento das instalações dos equipamentos será efetuado através do setor de 
Tecnologia desta SERIS. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. As regras acerca do acompanhamento e fiscalização do contrato são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
 
10. CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
10.1. As regras acerca das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 
 
11. CLÁUSULA ONZE – DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
12. CLÁUSULA DOZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo ao Termo de Contrato. 
 
13. CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
13.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Termo de 
Contrato;  
13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.4 O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso: 
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
13.4.3. Indenizações e multas. 



 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

CHEFIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Rua 10 de novembro, 256, Pitanguinha, CEP: 57052-220, Maceió-AL 

Telefone: (82) 3315-1744 Ramal 2021 
Site: seris.al.gov.br / E-mail: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com 

CNPJ: 20.279.762/0001-86 

 

Edital - Pregão - Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva 

 
 
14. CLÁUSULA QUATORZE – DAS VEDAÇÕES 
14.1. É vedado à CONTRATADA: 
14.1.1. Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
15. CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Termo de Contrato. 
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTES poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Termo de Contrato. 
 
16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e em demais normas de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
17. CLÁUSULA DEZESSETE – DA PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Termo de Contrato, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
18. CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO 
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Maceió – AL para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução do Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 
55, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
Para firmeza e validade do pactuado, o Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 
teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas CONTRATANTES.  
 
Maceió (AL), em (...) de (...) de 2021. 
 
 

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS 
Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social 

CONTRATANTE 
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(...nome da empresa...)  
(...nome do representante da empresa...)  

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS 
NOME: 
CPF Nº: 
 
NOME: 
CPF Nº: 
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