
EDITAL PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 09/2023

A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA/FUNEV, inscrita no CNPJ sob o

nº  07.776.237/0001-08, localizada na Av. Brasil nº 3.700, Cidade Universitária, CEP:

75.083-440, Anápolis/GO, disponibiliza o Pedido de Cotação nº 09/2023, cujo objeto

refere-se  à  contratação  dos  serviços  de  monitoramento  remoto,  mediante  a

disponibilização de alarmes com sensores de presença e câmeras,  para atender  as

demandas da FUNEV e de suas unidades próprias e geridas.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1  A  contratação  será  realizada  observando  os  procedimentos  previstos  no

Regulamento de Compras, Contratações de Serviços e Obras, Locações e Alienações da

FUNEV,  disponível  para  acesso  de  todos  interessados  no  sítio  eletrônico:

www.funev.org.br   .  Não se aplica ao procedimento de seleção e posterior contratação as

disposições da Lei 8.666/1993 e Lei 14.133/2021.

1.2 Modalidade de seleção dos fornecedores: Pedido de Cotação, nos termos do Art.

7º, inciso I, do Regulamento de Compras.

1.3 A descrição do objeto da contratação e forma de execução estão descritas no Anexo

I – Termo de Referência.

2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PRAZOS

2.1  As propostas acompanhadas das documentações exigidas para habilitação deverão

ser  enviadas  para  o  e-mail:  comissaofunev@  funev.org.br   observando  as  todas  as

condições previstas neste edital e Termo de Referência (Anexo I).

2.2 Prazo para envio das propostas: 05 (cinco) dias úteis.

2.2.1 Data de Início: 15/02/2023 – Data Final: até as 23h59min do dia 24/03/2023

(horário de Brasília).

ZapSign 740dc983-1727-4ee7-b153-66ee05c3a6ac.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

mailto:comissao.funev@gmail.com
http://www.funev.org.br/


2.2.2 A contagem do prazo é feita em dias úteis, excluindo-se o dia da publicação e

incluindo o dia do vencimento.

2.2.3 Os  prazos  para  apresentação  das  propostas  e  documentações  exigidas  são

improrrogáveis,  salvo  por  motivação da  FUNEV, mediante  despacho fundamentado,

registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de tempestividade.

2.3 Os eventuais pedidos de esclarecimentos e questionamentos deverão ser enviados

exclusivamente  para  o  e-mail:  comissaofunev@funev.org.br até  o  dia  22/03/2023,

devendo a FUNEV publicar a nota de esclarecimento até 24 horas antes do término do

prazo final para entrega das propostas.

2.4 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem e não interrompem o prazo para

envio das propostas previsto nos itens acima.

2.5 Não serão conhecidos os Pedidos de Esclarecimentos:

a)  Apresentados  após  os  respectivos  prazos;  enviados  para  endereço  eletrônico

diverso do indicado;

b) Apresentados sem identificação do seu autor.

c) Que possuam patente caráter protelatório e fundadas alegações genéricas.

2.6 Os participantes e interessados têm a oportunidade de manusear a documentação

física em sua integralidade a qualquer momento após a juntada dos documentos nos

autos.

2.7 Poderão ter acesso ao processo e manusear a documentação física:

a) O dirigente/representante da empresa devidamente constituído no Contrato Social

mediante apresentação dos documentos pessoais.

b) O procurador, mediante instrumento, público ou particular, conferindo-lhe amplos

poderes de representação.

3. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA HABILITAÇÃO

3.1 A proposta de preços deverá ser apresentada acompanhada dos documentos exigidos

para habilitação jurídica, fiscal e técnica.
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3.2  Para habilitação das empresas preponentes será necessário a apresentação integral

das seguintes documentações:

3.2.1 Habilitação Jurídica

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Última  alteração  do  Contrato  Social  ou  Estatuto  de  Constituição,  desde  que

devidamente  consolidada,  ou  Contrato  Social  ou  Estatuto  de  Constituição,

acompanhado  da  última  alteração  contratual, devidamente  registrado.  Caso  a

proponente  possua  em  seu  quadro  societário  alguma  Pessoa  Jurídica  deve  ser

encaminhado no mesmo ato e a cópia do Contrato Social do seu sócio PJ.

c) Documentos pessoais (RG e CPF) dos sócios e dirigentes da empresa. Aplica-se a

mesma exigência aos sócios e dirigentes do sócio Pessoa Jurídica da proponente,

caso exista.

d)  Procuração  pública  ou  particular,  outorgando  poderes  ao  representante  da

empresa, quando não forem seus sócios ou dirigentes que assinaram a proposta e/ou

o contrato a ser celebrado, acompanhada dos documentos pessoais.

e) Declaração  exigida  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  12.846/2013  (“Lei  de

Anticorrupção”) e da Lei Estadual nº 15.503/2005 (Anexo II).

3.2.2 Habilitação Fiscal

a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta

de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja

inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidão

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais; e prova da regularidade para

com a Fazenda Estadual da sede da proponente;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da proponente;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

e) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho;
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3.2.3 Habilitação Técnica

a) Atestado idôneo e/ou declaração de desempenho da atividade da empresa na

prestação de  serviços  semelhantes  e  compatíveis  com o objeto do Termo de

Referência, pelo período mínimo de 12 (doze) meses;

b) Declaração de Visita Técnica (Anexo III)

3.3 Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa.

3.4 A FUNEV aceitará a Declaração emitida pelo Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores/SICAF, contendo no mínimo o registro de credenciamento, habilitação

jurídica e regularidade fiscal, em substituição aos documentos exigidos para habilitação

jurídica e fiscal.

3.5  A ausência  de  qualquer  documento  exigido  ou  a  apresentação  de  documento

rasurado, alterado e com vigência expirada, poderá implicar na imediata inabilitação da

proponente.

3.6 Considerando  o  objeto  contratual  estabelecido  no  Termo  de  Referência,  as

proponentes deverão solicitar o agendamento da Visita Técnica, observando no mínimo

01 (um) dia de antecedência da data limite para envio das propostas, através do e-mail:

comissaofunev@funev.org.br      informando no campo “Assunto”: Pedido de Cotação nº

_____/2023 – Agendamento de Visita Técnica. Caso a empresa se oponha da realizar a

Visita  Técnica,  deverá  ser  declarado  conhecimento  das  condições  e  peculiaridades

inerentes à natureza do objeto, assumindo total responsabilidade por esse fato, isentando

desde já a FUNEV de qualquer reclamação e/ou reivindicação.

4. DA PROPOSTA

4.1  A proposta  deverá  ser  encaminhada  datada,  em  língua  portuguesa,  em  papel

timbrado da empresa,  sem emendas,  rasuras  e  entrelinhas,  conter  data,  nome,  razão

social, CNPJ, endereço completo, telefone, endereço eletrônico e deverá estar assinada

pelo representante legal da empresa.

4.1.1 Além das especificações acima, a proposta deverá ser encaminhada respeitando o

critério de aceitabilidade dos preços: menor preço global.
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4.2 A proposta deverá constar planilha de custo unitário para cada item, independente

do critério de aceitabilidade de preço, pois servirá de referência para o julgamento das

propostas;

4.3 A proposta deverá ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e

por extenso, incluindo todos os custos com eventuais salários, leis sociais, trabalhistas,

Súmulas  do  TST,  Acordos  e  Convenções  Coletivas  de  Trabalho  das  respectivas

categorias, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, uniformes,

despesas administrativas e lucros, insumos e demais benefícios garantidos em norma

coletiva, necessários à sua composição, despesas necessárias ao cumprimento integral

do objeto  ora publicado,  não sendo considerados pleitos  de acréscimos a  esse ou a

qualquer título posteriormente;

4.3.1 Os erros de soma ou multiplicação, bem como a divergência que ocorrer entre o

preço  unitário  e  o  total  do  item  serão  corrigidos  automaticamente  pela

CONTRATANTE, tendo como base o preço unitário.

4.4  Para o correto  dimensionamento  e  elaboração da proposta,  a  proponente deverá

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por

funcionário da FUNEV designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado

previamente  pelo  e-mail  comissaofunev@funev.org.br       e  observando  também  as

disposições do item 3.6. Para vistoria, a empresa ou 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.

5. JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS

5.1  Serão  considerados  na  análise  técnica,  os  critérios  previstos  no  Art.  29  do

Regulamento de Compras. A melhor proposta será aquela que resultar em melhor custo-

benefício à FUNEV.

5.2  A CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar amostra do item ofertado na

proposta vencedora, antes da formalização do contrato, para comprovar o atendimento

das especificações básicas, de modo que custos correrão por conta do fornecedor.

ZapSign 740dc983-1727-4ee7-b153-66ee05c3a6ac.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

mailto:comissaofunev@funev.org.br


5.3 Após análise das propostas apresentadas, caberá a CONTRATANTE a escolha dos

serviços a serem contratados, sendo facultativo a preferência entre vigilância armada ou

desarmada, e monitoramento eletrônico de alarme e/ou por câmera.

6. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA SUA VIGÊNCIA

6.1 As obrigações decorrentes do procedimento de cotação e posterior contratação serão

formalizadas  através  da  assinatura  de  contrato  de  prestação  de  serviços  e/ou

fornecimento  de  material,  do  qual  fará  parte,  independentemente  de  transcrição,  o

presente Termo de Referência, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, no que

couber.

6.2  A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do

instrumento contratual.

6.3 As prorrogações, acréscimos e supressões deverão ser previamente ajustadas entre

as partes, formalizadas mediante termo aditivo, observando sempre as disposições do

Regulamento de Compras.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1  O pagamento dos serviços será realizado de acordo com a demanda efetivamente

atendida pela  CONTRATANTE,  no prazo de até  30 (trinta)  dias  após  o ateste  pelo

Gestor  Contratual  na Nota Fiscal  e/ou relatório dos  serviços  executados,  bem como

envio das certidões comprovando a regularidade fiscal;

7.2 O pagamento será creditado em conta-corrente de titularidade da CONTRATADA,

através de ordem bancária em qualquer instituição bancária, devendo, para isso, repassar

informações relativas ao banco, agência, localidade e conta-corrente;

7.3  A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento integral ou

parcialmente, se a entrega dos equipamentos e/ou prestação de serviços contrariarem as

especificações, inclusive, se houver erro e/ou omissão da documentação fiscal e fatura;
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7.4 A CONTRATADA é obrigada a realizar o registro de forma impressa no corpo das

Notas  Fiscais  emitidas  (e/ou  documentos  equivalentes)  a  descrição  do  serviço  e/ou

produto fornecido, competência, número do Contrato Celebrado com a FUNEV.

7.5  O pagamento das despesas de contratação e execução do objeto desse termo de

referência correrão por conta de rateio, cujo critério utilizado será com base na receita

gerada pela matriz e unidades filiais próprias, bem como, os repasses provenientes dos

Contratos de Gestão, firmados entre a FUNEV e o governo do Estado de Goiás, por

intermédio  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  e  através  do  contrato  firmado  entre  a

FUNEV  e  o  Município  de  Anápolis,  por  intermédio  da  Secretária  Municipal  de

Anápolis.

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A CONTRATANTE acompanhará e  fiscalizará a conformidade da prestação dos

serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste;

8.2 A CONTRATANTE indicará o Gestor e dará ciência à CONTRATADA do nome,

qualificação e contatos corporativos;

8.3 A verificação da adequada prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de

produtividade, quando aplicável;

8.4 A fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,

inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  e,  na  ocorrência  desta,  não

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

9. DAS VEDAÇÕES

9.1 É vedado à FUNEV contratar o cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou

afim,  em  linha  reta  ou  colateral,  até  o  3º  (terceiro)  grau,  do  Governador,  Vice-

Governador,  de  Secretários  de  Estado,  de  Presidentes  de  autarquias,  fundações  e

empresas estatais, de Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros do
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Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, todos do Estado de Goiás, bem como

de diretores, estatutários ou não, da organização social, para quaisquer serviços relativos

ao contrato de gestão.

9.2 É vedado à FUNEV manter relacionamento comercial ou profissional com entidades

privadas  cujos  dirigentes,  diretores,  sócios,  gerentes colaboradores  e/ou equivalentes

sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual,

bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em

linha reta ou colateral,  até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização

social os quais detenham poder decisório, em conformidade com o parágrafo único do

artigo 4º, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás.

9.3 É vedado à FUNEV contratar o cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou

afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, de

Secretários Municipais,  de Presidentes de autarquias,  fundações  e empresas estatais,

vereadores, todo do Município de Anápolis/GO, bem como de diretores, estatutários ou

não, da organização social, de forma que a contratação da empresa caso efetivada, não

contrariará a Lei Municipal nº 4.173/2021.

9.4 É vedado à FUNEV manter relacionamento com pessoas jurídicas ou instituições

das quais façam parte os dirigentes e associados da FUNEV, conforme o preconizado

através da Lei Municipal nº 4.173/2021 de Anápolis.

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1 Obrigações da Contratada:

a)  Cumprir integralmente as especificações e condições constantes neste Termo de

Referência;

b) Entregar o objeto especificado no presente Termo de Referência nas condições e

prazos  estabelecidos,  seguindo  as  orientações  da  CONTRATANTE,  bem  como

responsabilizar-se  pela  procedência,  qualidade  da  entrega  dos  equipamentos  e/ou

serviços;

c) Atuar de forma ética, legal e profissional;
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d) Zelar pelos equipamentos e pelas instalações da FUNEV respeitando as condições

de  higiene  e  segurança  necessários,  como  forma  de  preservação  do  patrimônio

público;

e) Executar diretamente a prestação de serviços e/ou entrega dos equipamentos, sem

terceirização  ou  subcontratações,  mesmo  que  parcialmente,  sem  prévio

consentimento,  por  escrito,  da  CONTRATANTE.  Sendo  autorizado  deverá  ser

apresentado formalmente o vínculo com o terceirizado ou subcontratado, em acordo

com a legislação;

f) Prestar  todos os  esclarecimentos  que  forem solicitados  pela  CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade da

prestação do serviço e/ou material fornecido;

g) Notificar  a  CONTRATANTE  por  escrito  quando  verificar  a  ocorrência  de

eventuais  inconformidades  no  decorrer  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo

razoável para a sua correção;

h) Observar as normas legais de segurança que está sujeita à prestação do serviço

e/ou a atividade de distribuição dos equipamentos fornecidos;

i)  Não permitir,  em nenhuma hipótese,  que pessoa que não seja  membro de seu

quadro de funcionários entre na Fundação Universitária Evangélica/FUNEV, mesmo

que  acompanhada  por  funcionário,  cooperado  ou  afim,  no  escopo  de  trabalhar,

estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o contrato a ser celebrado

com a CONTRATANTE;

j) Encaminhar seus funcionários devidamente identificados com crachá e uniforme;

k) Assumir os ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato;

l) Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  causarem  à

CONTRATANTE  e  a  terceiros,  bem  como  arcar  com  a  responsabilidade  civil,

criminal, entre outras, por todo e qualquer dano material e moral decorrente de ação

ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações

cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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m) Cuidar da regularidade obrigacional derivada de eventual vínculo e subordinação

com o  pessoal  envolvido  direta  ou  indiretamente  na  execução  do contrato  a  ser

celebrado, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente

da prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que se

refere ao ISS, PIS, COFINS, FGTS e INSS;

n) Adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a

ser  reconhecida  judicialmente  ou  administrativamente  por  qualquer  órgão

administrativo e/ou fiscalização;

o) Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,

sócios, prepostos ou subordinados;

p)  Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela  CONTRATANTE, ou qualquer

órgão  fiscalizador,  relativa  à  prestação  dos  serviços  pactuados  e/ou  entrega  dos

equipamentos, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização

da CONTRATANTE;

q) Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que

ensejaram  a  contratação,  particularmente  no  que  se  refere  à  regularidade  fiscal,

jurídica e técnica

r) Assumir  inteira  responsabilidade  com  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas,

advinhas  do  cumprimento  das  obrigações  assumidas  relativamente  aos

colaboradores, que não terão nenhum vínculo empregatício com a FUNEV;

s)  Produzir  e  submeter  à  CONTRATANTE,  junto  com  a  Nota  Fiscal,  relatório

analítico  que  contenha  o  resumo  das  atividades  prestadas;  bem  como  cumprir

integralmente as condições previstas para realização do pagamento.

10.2 Obrigações da Contratante

a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto, nos termos exatos das

especificações,  prazos  e  demais  condições,  podendo  rejeitá-los  mediante

justificativa;
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b) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar

os  serviços  contratados  de  acordo  com  as  determinações  do  presente  Termo  de

Referência,

c) Permitir o acesso da CONTRATADA, aos locais de entrega de equipamentos e/ou

execução  dos  serviços,  respeitadas  as  normas  que  disciplinam  a  segurança  do

patrimônio e das pessoas;

d) Notificar a CONTRATADA por escrito quando verificar a ocorrência de eventuais

inconformidades no decorrer da execução dos serviços, fixando prazo razoável para a

sua correção;

e) Efetuar o pagamento na forma ajustada.

10.3 Obrigações Mútuas

a) As partes comprometem-se a manter absoluto sigilo no tocante às informações,

dados e documentos que vierem a receber  uma da outra ou por outra  forma que

vierem a tomar conhecimento em virtude do contrato a ser formalizado, não apenas

durante a vigência deste, mas também após o seu encerramento, não podendo, sob

qualquer pretexto divulgar,  revelar,  utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros

estranhos a esta contratação, sob as penas da lei;

b) CONTRATANTE e CONTRATADA obrigam-se a agir de modo leal, responsável

e probo, além de perseguir a boa-fé, para repelir quaisquer ações intencionalmente

desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre ancorados

nas ações de transparência pública.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1  É assegurado à FUNEV, o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o

presente  procedimento  de  cotação,  dando  ciência  aos  participantes,  na  forma  da

legislação vigente; sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou

indenizações;
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11.2  É facultado  à  FUNEV,  em qualquer  fase  do  presente  procedimento  promover

diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo;

11.3 As decisões referentes a este procedimento serão comunicadas às proponentes por

qualquer  meio  de  comunicação  que  comprove  o  recebimento  ou,  ainda,  mediante

publicação no website: www.funev.org.br      .

11.4 É expressamente vedada a realização de contato telefônico, eletrônico e/ou pessoal

das proponentes com os Setores de Compras,  Suprimentos,  Coordenações,  Contrato,

Jurídico,  Auditoria  Interna  e  Diretorias,  com  o  objetivo  de  obter  informações

privilegiadas.

Anápolis/GO, 15 de fevereiro de 2023.

Emitido por: Avaliado por:
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

A  FUNDAÇÃO  UNIVERSITÁRIA  EVANGÉLICA/FUNEV,  na  qualidade  de

gestora  de  unidades  da  rede  pública  de  saúde  do Estado  de  Goiás  e  Município  de

Anápolis  e  também  de  unidades  próprias,  torna  público,  para  o  conhecimento  dos

interessados, o presente Termo de Referência:

1. DO OBJETO

1.1 Contratação dos serviços de monitoramento remoto, mediante a disponibilização de

alarmes com sensores de presença e câmeras, para atender as demandas da FUNEV e de

suas unidades próprias e geridas, de forma contínua, pelo prazo de  12 (doze) meses,

conforme especificações estabelecidas neste termo de referência.

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 Os  serviços  serão  prestados  na  Fundação  Universitária  Evangélica/FUNEV,

localizada na Av. Brasil N° 3.700, Cidade Universitária, CEP 75.083-440, Anápolis/GO.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1  A fundamentação  de  uma  empresa  especializada  na  prestação  dos  serviços  de

monitoramento  eletrônico  se  baseia  no  fato  de  que  os  aspectos  físicos  da  FUNEV

guardam recursos materiais e humanos sensíveis a ausência de sistema que monitore o

fluxo de acesso de pessoas, servidores e prestadores de serviços, assim se faz necessário

a contratação de uma solução com condições de prover um Sistema de Monitoramento

capaz de registrar durante 24 horas por dia e 07 dias por semana, de forma ininterrupta

todos os eventos que ocorrerem nas dependências internas e assim subsidiar ações de

segurança  corporativa  que  se  fizerem  necessárias  a  fim  de  preservar  a  integridade

material e humana da FUNEV.
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4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO, QUANTITATIVO E FORMA

DE EXECUÇÃO

4.1 A prestação dos serviços de monitoramento remoto contemplará o monitoramento

eletrônico de alarme com sensores de presença e monitoramento por câmeras, 24 horas

por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriado.

4.1.1A prestação dos serviços de monitoramento eletrônico de alarme com sensores

de presença consistirá na:

a) Disponibilização,  instalação  e  manutenção dos  equipamentos  e  componentes

que  detectam  a  presença  ou  movimento  de  pessoas  dentro  do  perímetro

protegido e enviam o alerta para o painel de alarme que, por sua vez, envia as

informações à Central de Monitoramento.

b) Em caso de disparo do alarme, a unidade de operação deverá identificar o exato

setor violado nas dependências do imóvel solicitado;

c) Quando da confirmação da violação das dependências monitoradas, o operador

do sistema deverá contatar a CONTRATANTE a fim de que sejam tomadas as

providências cabíveis, além disso, deverá encaminhar sua equipe para pronta

resposta e para confirmação do motivo do alarme da unidade ter sido disparado

e,  quando necessário,  acionar  os órgãos de segurança pública local (policias

civil ou militar) para verificação in loco do imóvel monitorado.

d) A central  de  alarme  deverá  permitir  a  programação  de  usuários,  além  de

possibilitar o registro eletrônico de todas as operações efetuadas pelos usuários

registrados, tais como, acionamento e desativação do sistema, devendo, ainda,

emitir sinal de disparo do alarme para as sirenes e para a unidade de operação.

4.1.2  A prestação dos serviços de  monitoramento eletrônico por câmeras consistirá

na:

a) Disponibilização, instalação e manutenção dos equipamentos e componentes que

filmam o perímetro protegido.
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b) Quando da confirmação da violação das dependências monitoradas, o operador

do sistema deverá contatar a CONTRATANTE, a fim de que sejam tomadas as

providências cabíveis, além disso, após análise e confirmação da violação da

unidade, deverá acionar os órgãos de segurança pública local (policias civil ou

militar) para verificação in loco do imóvel monitorado.

c) Para a completa e perfeita execução dos serviços de monitoramento por imagem

deverão  ser  previstos  na  proposta  todos  os  equipamentos  necessários  que

deverão ser fornecidos, como por exemplo, câmeras de captura de imagens Full

HD com visão infravermelho permitindo visão noturna, adaptadores (inclusive

de formato), módulos de gerenciamento, DVR e HD de no mínimo 01 terabyte

para armazenamento das imagens, fontes, filtros, protetores de alimentação, fios,

cabos, porcas, conectores, parafusos e os acessórios como: suportes para fixação,

cabos,  caixas  de  proteção  contra  eventos  atmosféricos  (chuvas  e  raios)  e

vandalismo, ou seja, toda a infraestrutura e os equipamentos que estabelecem

um padrão e primam pela qualidade de imagem;

d) O  monitoramento  de  imagens  por  câmeras  deverá  ser  realizado  de  forma

ininterrupta  nos  horários  descritos  na  Tabela  IV,  e  as  gravações  deverão  ser

armazenadas por meio de  “BACKUP” pelo período mínimo de 30 (trinta) dias.

e) Todas as  gravações  deverão  conter  as  informações  do  local  da  câmera,  data

(dd/mm/aaaa) e hora (hh/mm/ss), devendo ser possível a impressão contendo

todos esses parâmetros;

f) O  monitoramento  das  câmeras  deverá  ser  realizado  pela  CONTRATADA,

entretanto, a CONTRATANTE deverá receber acesso das gravações em tempo

real, podendo visualizar as imagens da unidade em qualquer aparelho, inclusive

smartphone.

4.2  A empresa deverá enviar proposta para o serviço de monitoramento eletrônico de

alarme com sensores de presença e câmeras,  ficando a critério da CONTRATANTE

contratar os 02 (dois) serviços ou apenas 01 (um).
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4.3  A Contratada deverá reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos

materiais e/ou pessoais decorrentes de erro na execução dos serviços, objeto do presente

termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da Contratante ou de terceiros, sem

quaisquer ônus para a Contratante.

4.4 A  Contratada  deverá  responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

4.5  A CONTRATADA deverá fornecer todo material necessário para deixar todos os

equipamentos instalados e em perfeito funcionamento, tais como: material elétrico, cabo

de rede, material de aterramento, eletrodutos para passagem de fios, parafusos, porcas,

suportes e buchas para fixação de equipamentos, rack organizador e demais materiais

necessários  para  a  instalação dos  respectivos  equipamentos,  proceder  a  manutenção

preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como efetuar a troca de peças, para o

perfeito funcionamento dos mesmos.

4.6 A CONTRATA deverá estar apta a iniciar a execução dos serviços em até 10 (dez)

dias corridos após assinatura do Contrato, de acordo com as disposições deste Termo de

Referência.

Anápolis, 15 de fevereiro de 2023.

Emitido por: Avaliado por:
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Processo nº: _______/2023
______________________________________________________,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, neste
ato  representado  por  seu  (cargo/nome)
__________________________________________________________, inscrito no CPF sob o
nº  __________________________,  com  o  interesse  de  participar  do  processo  do  presente
processo:

(  ) DECLARO possuir integral conhecimento das disposições apresentadas através da Lei nº
12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013  (“Lei  de  Anticorrupção”),  cujo  teor  dispõe  sobre  a
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
 
(   )  DECLARO que  não  constam  no  quadro  de  colaboradores  da  empresa:  cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro)
grau,  do  Prefeito,  Vice-Prefeito,  de  Secretários  Municipais,  de  Presidentes  de  autarquias,
fundações e empresas estatais, vereadores, todo do Município de Anápolis/GO, bem como de
diretores, estatutários ou não, da organização social, de forma que a contratação da empresa
caso efetivada, não contrariará a Lei Municipal nº 4.173/2021.

(   ) DECLARO a inexistência de avença com pessoas jurídicas ou instituições das quais façam
parte  nossos  dirigentes  e  associados,  conforme o  preconizado  através  da  Lei  Municipal  nº
4.173/2021.

(   )  DECLARO que  não  constam  no  quadro  de  colaboradores  da  empresa:  cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro)
grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estado, de Presidentes de autarquias,
fundações e empresas estatais, de Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, todos do Estado de Goiás, bem como de
diretores, estatutários ou não, da organização social, de forma que a contratação da empresa
caso efetivada, não contrariará a Lei Estadual nº 15.503/2005.

(  ) DECLARO que não existe no quadro da empresa dirigentes, diretores, sócios, gerentes,
colaboradores  e/ou  equivalentes  sejam  agentes  públicos  de  poder,  órgão  ou  entidade  da
administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo,
adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da
Organização Social os quais detenham poder decisório, conforme o preconizado através da Lei
nº 20.487, de 31 de maio de 2019, instituída pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e
inserida na Lei Estadual nº 15.503/2005.

(   )   DECLARO  não  enquadrar  no  rol  de  impedidos  de  participar  dos  procedimentos  de
compras, contratações e locações realizadas pela FUNEV.

Anápolis/GO, ___ de _________ de 2023.

________________________________
Assinatura e CPF do represente legal

ZapSign 740dc983-1727-4ee7-b153-66ee05c3a6ac.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



ANEXO III
ATESTADO DE VISTORIA

Processo nº ______/2023
Objeto:  contratação  dos  serviços  de  monitoramento  remoto  para  atender as
necessidades da Fundação Universitária Evangélica/FUNEV.

Eu,  ____________________________________________________,  portador  da
cédula  de  identidade  nº  ________________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
________________________
atesto,  para  os  devidos  fins,  que  representando  a  empresa  denominada
_____________________________________________________________, compareci
na Fundação Universitária Evangélica/FUNEV, inscrita no CNPJ n°. 07.776.237/0001-
08,  localizada  na  Av.  Brasil  N°  3.700,  Cidade  Universitária,  CEP  75.083-440,
Anápolis/GO,  e  declaro ter  conhecido as instalações físicas e demais condições que
possam, de qualquer forma, influir sobre a elaboração da proposta.

Anápolis, ________ de ___________ de 2023

______________________________________________
Representante da Empresa

Vistoria acompanhada por:

____________________________________
Assinatura e Carimbo
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