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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE BENS (ENTREGA IMEDIATA) 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 014/2015 

PROCESSO SAP n° 1316/2015 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012015OC00020 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06/11/2015 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/11/2015 às 09:00 horas 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária, por intermédio do Senhor AMADOR 

DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete, usando a competência delegada pelos artigos 

3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. 

artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que 

se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 

intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de 

recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO – Processo SAP nº 1316/2015, objetivando a aquisição de solução 

de videomonitoramento  IP por circuito fechado de televisão – CFTV, para apoio aos 

processos de segurança no ambiente de inspeção corporal das Unidades Prisionais 

da SAP – Secretaria da Administração Penitenciária, que será regida pela Lei federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, 

pelo regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto 

estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de 

novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 

interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 

mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 

da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no 

sistema pela autoridade competente. 

I. DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de solução de videomonitoramento 

IP por circuito fechado de televisão – CFTV, para apoio aos processos de segurança 

no ambiente de inspeção corporal das Unidades Prisionais da SAP – Secretaria da 

Administração Penitenciária, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência, que integra este Edital como Anexo I. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar 

de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na 

forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.  

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 

para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite 

e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 

eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico. 

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para 

a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, 

do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa, de 

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, deverá constar 

do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III. DAS PROPOSTAS 

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO–ENTREGAR 

PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, 

até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, 

devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre 

integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital. 

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, observadas as 

especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital.  

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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b) preços unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, 

apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da 

data da apresentação da proposta. 

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

5. A proposta eletrônica de preço deverá ser acompanhada de “Carta Proposta” 

elaborada nos moldes do Anexo I-B deste Edital e preenchida em todos os seus itens 

com os preços ofertados pela licitante. 

5.1. Havendo divergência entre os valores consignados no(s) arquivo(s) indicado(s) 

no subitem 5, deste item III, e os valores lançados no formulário eletrônico de 

encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos. 

IV. DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do 

item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o 

estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigos 

27 e 28 da Lei federal n. 12.690, de 19/07/2012; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, t ratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Em se tratando de cooperativas, registro da sociedade cooperativa perante a 

entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras. 

1.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e MUnicipal, relativo à 

sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto do certame; 
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c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede 

ou do domicílio da licitante; 

d) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

1.3 REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

(CNDT). 

1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste subitem 

1.4, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.  

1.5. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaboradas em papel 

timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; 

1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a.1) Comprovante De Visita Técnica  

a.1.1) Para subsidiar a elaboração de suas propostas de preços, as empresas 

interessadas em participar do certame deverão realizar visitas técnicas obrigatórias 

às Unidades Prisionais determinadas neste Anexo, mediante agendamento prévio, 

com o objetivo de cientificar-se das condições dos locais no qual serão realizados os 

serviços,  

a.1.2) Sob nenhuma hipótese será aceita a argumentação de desconhecimento das 

condições dos locais de instalação e dos serviços e recursos necessários para a 

implementação da solução; 

a.1.3) O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de Administraç ão 

Penitenciária, contatando-se o administrador responsável Mauricio/Márcio/Bruno 

Henrique, telefone 11-3206-4866; 

a.1.4) O representante da Licitante, ao realizar a visita técnica, deverá levar consigo 

o Comprovante de Visita Técnica, modelo do ANEXO I-C, impresso em folha A4, 

devidamente assinada, na qual deverá colher a assinatura do representante da SAP 

para validação. 
 
a.2) Sem prejuízo aos demais documentos exigidos no Edital, a Licitante que ofertar 

o menor preço deverá fornecer: 

a.2.1) Relação de Produtos a Serem Fornecidos 

ANEXO I-A devidamente preenchido e assinado;  

a.2.2) Documentação Técnica 

Catálogos, white papers ou outra que permita à Contratante comprovar que as 

características dos produtos elencados no ANEXO I-A atendem aos requisitos 
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mínimos obrigatórios indicando documento, página e item onde se comprova a 

característica; 

a.2.3) Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado (modelo do 

ANEXO I-D) atestando experiência anterior no fornecimento, instalação, manutenção 

e assistência técnica de solução cuja natureza seja igual ou semelhante à descrita 

neste Anexo;    

Não serão aceitas declarações emitidas pela própria Licitante, filiais ou coligadas;  

Atestados emitidos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de cópia 

autenticada e tradução assinada por tradutor juramentado. 

a.2.4) Provas de regularidade perante o CREA: 

Certidão vigente, emitida pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

comprovando a regularidade da pessoa jurídica perante o Conselho; 

a.2.5) Capacitação Técnico-Profissional 

Declaração emitida pela Licitante comprometendo-se a alocar e disponibilizar para a 

execução dos serviços, profissional de seu quadro técnico, em situação regular 

perante o CREA, que atuará como responsável técnico pela implantação; 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 

sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.  

2 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identificação. 

c.1) a inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos indicativos nas 

propostas ofertadas ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a 

identificação do licitante que a apresentou, implicará na desclassificação da proposta 

de preços, impedindo a continuidade da participação no procedimento licitatório. 

Visando evitar outra possibilidade de identificação do proponente nos arquivos 

enviados, seguir as instruções abaixo:  

-clicar no menu Arquivo; 

-clicar em Propriedades; 

-na aba Resumo, apagar as informações constantes nos campos Título, Autor e 

Empresa, as quais podem identificar o licitante e/ou empresa. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o 

disposto no artigo 43, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.  

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 

propostas classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 

inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, 

em ambos os casos, a redução mínima entre eles, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance 

recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço 

total do item. 

4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos 

períodos de prorrogação automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 

4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o 

terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar 

prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração 

indicados no subitem 4.2. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 

contendo a classificação final, em ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada 

às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
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6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 

superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será 

convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver 

propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada 

a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte, e 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal 

n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 

indicadas no subitem 6.1. 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, 

à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.1. O Pregoeiro solicitará, na mesma sessão, da licitante vencedora da etapa de 

lances, os novos preços unitários e total para a contratação, a partir do valor total 

final obtido. 

8.1.1. Se a licitante vencedora da etapa de lances deixar de apresentar esses novos 

preços, os preços finais válidos para aferição da aceitabilidade serão apurados pelo 

Pregoeiro, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor 

total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido nesta etapa, 

indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados inicialmente.  

8.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

8.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos 

que julgar necessários. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento 

da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 

CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 
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ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros 

meios eletrônicos hábeis de informações; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas 

ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 

mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria 

sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile 

para o número 11 3206-4877 ou por correio eletrônico para o endereço 

aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, 

serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 

declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital e os documentos 

do subitem 1.6 daquele mesmo item IV, relativos à qualificação técnica; 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a 

alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere 

a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios 

meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas 

ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e 

“c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 

enviados na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de 

Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada 

na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo 

- SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis, 

“optando o interessado pela apresentação de cópias não autenticadas, na forma do 

que dispõe a Lei nº 8666/93, art. 32, ‘caput’, deverá apresentar o origina l, para que 

o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos documentos, conforme o 

Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º.”; 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a 

“e” do item IV deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 

que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 

opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico; 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

mailto:aabarreto@sp.gov.br


 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

9 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir 

do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, 

para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam 

os subitens 10 e 11 deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste 

item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o 

disposto no mesmo subitem 11. 

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 

10 a13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata 

o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 

15. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, diligenciar para esclarecer dúvidas em 

relação à documentação apresentada pela licitante. 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes 

dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de 

mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 

motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 

próprio disponibilizado no sistema. 

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 

dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 

apresentar contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 

término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, Avenida 

General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, 

no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a 

apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 

efetuada mediante protocolo, no Núcleo de Comunicações Administrativas da Sede 

da Secretaria da Administração Penitenciária, situada Avenida General Ataliba Leonel, 

nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP, observados os prazos 

estabelecidos no subitem 2, deste item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

7. Se a vencedora do certame obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitário e total para 

a contratação, a partir do valor total final obtido no certame. 

7.1. Esses novos preços serão lançados pela cooperativa no próprio sistema do 

pregão eletrônico. 

7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida 

no subitem 7, deste item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitário e 

total finais válidos para a contratação, serão apurados pelo Contratante, 

considerando os preços fornecidos nos moldes do subitem 8.1 do item V ou com a 

aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na 

proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada 

um dos preços unitários ofertados na referida proposta. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

1 À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2 A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que 

foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 

(quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 

comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 

licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DOS LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO 

DA LICITAÇÃO. 

1.Os bens deverão ser entregues, no máximo, em 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados da data da assinatura do contrato. 

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nas Unidades Prisionais e de 

acordo com o Cronograma de Implantação, em conformidade com o estabelecido no 

Anexo I, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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1.Emitido pela Contratante em até 10 (dez) dias da entrega da solução devidamente 

testada e operacional, e com os treinamentos concluídos; 

 

1.1.Será emitido um Termo de Aceite para cada localidade;     

1.2.Caso sejam constatados defeitos ou falhas, a contagem do prazo para a emissão 

dos Termos será reiniciada somente após a solução dos problemas reportados. 

X. DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias , contado da data da apresentação 

da nota fiscal/fatura no protocolo, à vista dos respectivos Termos de Aceite, na forma 

prevista nos subitens do item IX.  

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

3. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros 

em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. 

3.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior poderá se dar 

pela comprovação, pela Contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos 

do artigo 8º da Lei estadual 12.799/2008. 

4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária 

nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, 

à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação 

ao atraso verificado. 

6. Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

instrumento de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo II. 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, algum dos documentos 

apresentados pela Adjudicatária para fins de comprovação da Regularidade Fiscal ou 

Trabalhista estiver com o prazo de validade vencido, o órgão licitante verificará a 

situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo 

a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, a inexistência de registros 

em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL” e no site 
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www.sancoes.sp.gov.br, que deverão ser consultados por ocasião da respectiva 

celebração. 

1.3.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior, no que tange 

aos registros no CADIN ESTADUAL, poderá se dar pela comprovação, pela licitante 

vencedora, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei 

estadual 12.799/2008. 

1.4. Constitui, também, condição para a celebração da contratação, caso se trate de 

sociedade cooperativa, indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado 

de representá-la com exclusividade perante o contratante, nos termos do art. 1º, 

parágrafo 2º do Decreto nº 55.938, de 21 de junho de 2010, com a redação que lhe 

foi dada pelo Decreto nº 57.159, de 21 de julho de 2011. 

1.5. A licitante vencedora que não for fabricante dos produtos ofertados deverá 

comprovar, antes da celebração do contrato, que é revendedora autorizada a 

comercializar os bens e que está apta a prestar os serviços de garantia exigidos, 

mediante declaração emitida pela empresa fabricante dos produtos, ou outros 

documentos capazes de comprovar as condições exigidas. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, assinar instrumento de contrato cuja minuta integra este Edital como 

Anexo II. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos 

subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no 

disposto na alínea “e”, todas do subitem “9”, todos do item V ou, ainda,  quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regular de que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ou deixar de apresentar os documentos 

indicados nos subitens 1.4 e 1.5, todos deste item XI, ou se recusar a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 

sessão pública do pregão, com vistas à celebração da contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis 

contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo - DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital. 

4. O contrato será celebrado com duração de 120 (cento e vinte) dias, contados da 

data de sua assinatura. 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 2002. 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no sítio 

www.sancoes.sp.gov.br. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
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3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

4. O Contratante reserva-se o direito de descontar das faturas, os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento 

de obrigações estabelecidas neste edital e no instrumento de formalização da 

contratação. 

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

2. As sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de 

apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até 

a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de 

habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregao eletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opç ão EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos 

e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à 

data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência e respectivos anexos; 

Anexo II – Termo de Contrato; 

Anexo III – Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo IV - Declaração subscrita por representante legal da licitante, que se encontra 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho; 

http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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Anexo V - Declaração subscrita por representante legal da licitante, que inexiste 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

Anexo VI - Declaração assegurando que a licitante atenderá às normas relativas à saúde 

e segurança no trabalho. 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo. 

 

São Paulo, 03 de novembro de 2015. 

 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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Edital de Pregão Eletrônico CG n° 014/2015 

Processo SAP/GS n° 1316/2015 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO  

DE 

VIDEOMONITORAMENTO – CFTV  
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1. OBJETO 

1.1.  Aquisição de solução de Vídeomonitoramento IP por circuito fechado de 

televisão – CFTV, para apoio aos processos de segurança no ambiente de 

inspeção corporal das Unidades Prisionais da SAP - Secretaria da 

Administração Penitenciária do Governo de São Paulo. 

1.1.1.  O objeto inclui o fornecimento de todos os componentes especificados 

neste Anexo, incluindo os serviços necessários à implementação da 

solução, tais como: transporte, instalação e configuração dos 

equipamentos e softwares; eventuais customizações; treinamentos. A 

contratação não inclui a operação dos equipamentos. 

2. MODELO DE CONTRATAÇÃO 

2.1.  A aquisição será realizada por processo licitatório, na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço Global. 

3. PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1.  A Licitante deverá apresentar planilha com detalhamento da proposta de 

preços, elaborada conforme modelo do Anexo I-B, com validade para 60 dias.  

4. MEMORIAL DESCRITIVO  

4.1.  A solução pretendida é composta pelos equipamentos abaixo discriminados, 

nas quantidades indicadas, distribuídos e instalados nas Unidades Prisionais 

que compõem o Complexo Penitenciário de Pinheiros/SP; 

4.2.  A Contratada deverá fornecer e instalar: 

4.2.1.  Em cada uma das Unidades Prisionais - CDPs I, II e III: 

4.2.1.1.  02 câmeras de segurança e acessórios; 

4.2.1.2.  01 rack de parede; 

4.2.1.3.  01 NVR – Network Vídeo Record; 

4.2.1.4.  01 NAS – Network Attached Storage; 

4.2.1.5.  01 switch com acessórios;  

4.2.1.6.  01 monitor de vídeo LCD; 

4.2.1.7.  01 Nobreak. 

4.2.2.  Na unidade prisional – CDP IV: 
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4.2.2.1.  04 câmeras de segurança e acessórios; 

4.2.2.2.  01 rack de parede; 

4.2.2.3.  01 NVR – Network Vídeo Record; 

4.2.2.4.  01 NAS – Network Attached Storage; 

4.2.2.5.  01 switch com acessórios;  

4.2.2.6.  01 monitor de vídeo LCD; 

4.2.2.7.  01 Nobreak. 

4.3.  As câmeras serão instaladas na sala de admissão de visitantes dos CDPs 

indicados;  

4.4.  Os demais equipamentos serão instalados na respectiva sala de 

videomonitoramento da Unidade prisional, no mesmo edifício onde serão 

instaladas as câmeras; 

4.5.  A Contratada deverá providenciar a integração com a rede local existente, 

para que a estação de trabalho na sala do gestor da Unidade Prisional, 

localizada no mesmo edifício, permita o acesso real time às imagens 

capturadas pelas câmeras, mediante login e senha; 

4.6.  As imagens serão gravadas no NVR – Network Vídeo Record e 

simultaneamente na unidade de gravação NAS – Network Attached Storage 

como backup; 

4.7.  Para cada Unidade Prisional onde forem instalados os equipamentos, a 

Contratada proverá o treinamento para um grupo de até 05 funcionários 

indicados pela Contratante; 

4.8.  O fornecimento e instalação da infraestrutura de rede, a adequação dos 

pontos de eletricidade e eventuais componentes adic ionais necessários para 

a implementação deverão ser fornecidos pela Contratada sem custo adicional 

para a Contratante; 

4.9.  As imagens geradas deverão ficar armazenadas localmente por no mínimo 

120 (cento e vinte) dias. 
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4.10.  A figura abaixo representa a topologia básica requerida para cada um dos 

CDPs, sendo que no CDP IV serão instaladas 04 câmeras, mantendo-se a 

mesma configuração para os demais itens:  

 

 

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS 

5.1.  CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO  

5.1.1.  Modelo mini dome IP;  

5.1.2.  Sensor CMOS -1/3 ou superior; 

5.1.3.  Proteção anti vandalismo IK08 ou superior;  

5.1.4.  Lente varifocal entre 3,0 mm e 8,0 mm, com foco automático; 

5.1.5.  Seleção automática do modo de operação (day/night);  

5.1.6.  Iluminação mínima de 0,3 lux em modo colorido e de 0 lux em modo 

preto e branco; 

5.1.7.  Iluminador Infra-red Integrado com alcance de no mínimo 20 metros; 

5.1.8.  Resolução HDTV mínima de 1280x720 pixels; 
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5.1.9.  WDR (Wide Dynamic Range), 

5.1.10. Compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; 

5.1.11. Captura de áudio; 

5.1.12. Formato de compressão de vídeo em H.264 e M-JPEG; 

5.1.13. Transmissão de no mínimo 2 (dois) “streamings” independentes de 

vídeo em H.264 e em M-JPEG, em máxima resolução à taxa mínima de 

15 quadros por segundo; 

5.1.14. Protocolos de segurança HTTPS SSL e/ou IEEE802.1x; 

5.1.15. Alimentação padrão IEEE 802.3af - Power Over Ethernet - PoE; 

5.1.16. Acompanhada de Injetor PoE compatível, caso exigido pela solução 

oferecida, 

5.1.17. Armazenamento local de, no mínimo, 32 Giga Bytes, através de SD 

card, compact Flash ou USB memory card, fornecido pela Contratada.  

5.2.  RACK DE PAREDE   

5.2.1.  Rack com porta em vidro ou acrílico, com chave; 

5.2.2.  Laterais removíveis com fecho rápido; 

5.2.3.  Planos com regulagem de profundidade;  

5.2.4.  Padrão entre 5U e 6U com dimensões máximas de (A) x (L) x (P) 350 

x 550 x 470mm;  

5.2.5.  Predisposição para micro ventilador, 

5.2.6.  Acabamento em epóxi pó.  

5.3.  SWITCH 10/100/1000 E ACESSÓRIOS 

5.3.1.  Modelo de referência OSI e suporte a recursos de QoS (Qualidade de 

Serviço), VLAN e segurança básica; 

5.3.2.  Switch fabric  com capacidade de, no mínimo, 16 (dezesseis) Gbps full 

duplex; 

5.3.3.  Capacidade de comutação de, no mínimo, 11.8 Mpps, para pacotes de 

64 bytes em nível 2 do modelo de referência OSI; 
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5.3.4.  Controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE 802.3x em full 

duplex; 

5.3.5.  Roteamento estático; 

5.3.6.  Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T com: 

5.3.6.1.  No mínimo, 8 (oito) portas com conectores RJ-45 fêmea de 8 

vias; 

5.3.6.2.  Capacidade de transmissão full duplex e half duplex;  

5.3.6.3.  Detecção automática (autosense) para as velocidades de 10 

Mbps, 100 Mbps e 1000Mbps; 

5.3.6.4.  Suporte a detecção automática MDI / MDI-X em cada porta; 

5.3.7.  Cabo para fonte de alimentação de energia elétric a com plugue 2P+T, 

padrão NBR 14136; 

5.3.8.  Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software 

interno do switch; 

5.3.9.  Interface de console compatível com o padrão EIA/TIA-232 ou 8P8C 

(RJ45); 

5.3.10. Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 

100 VAC a 240 VAC à 60 Hz; 

5.3.11. Gabinete adequado para fixação em rack de 19 polegadas, com altura 

máxima de 1,0 U (uma unidade de altura de rack) com conjunto de 

montagem (Kit). 

 

5.4.  NVR - NETWORK VÍDEO RECORDER 

5.4.1.  Possibilidade de conexão de pelo menos 4 câmeras com gravação 

simultânea;   

5.4.2.  Armazenamento interno de no mínimo 3TB;  

5.4.3.  Busca de imagens gravadas através de filtros aplicados como: 

Hora/Data, Tipo de Evento e Número da Câmera;  
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5.4.4.  Sistema operacional de tempo real embarcado residente no hardware. 

O disco rígido deve ser dedicado exclusivamente à gravação de vídeos; 

5.4.5.  Deve possibilitar gravação manual, programada incluindo eventos 

(pré/pós) e agendada; 

5.4.6.  Deve permitir o controle de câmeras: pan/tilt, zoom, foco, brilho, 

posição e pré-ajustada; 

5.4.7.  Gravar e reproduzir áudio; 

5.4.8.  Possuir interfaces de rede incorporadas (10Base-T / 100Base-Tx / 

1000Base-T) para gravação da câmera e acesso de clientes; 

5.4.9.  Entrada e saída de alarmes; 

5.4.10. Deve possuir autenticação do Usuário/Host, com 3 níveis programáveis 

de usuário.  Deve permitir ao menos 16 registros de usuários; 

5.4.11. Gravação em múltiplos formatos, minimamente H.264, MPEG-4; 

5.4.12. Processamento mínimo de 64Mbps; 

5.4.13. Deve possibilitar zoom digital (Ao Vivo/Reprodução); 

5.4.14. Deve suportar os protocolos TCP/IP, UDP/IP/ HTTP / SMTP/ DHCP/ 

DNS/ DDNS; 

5.4.15. Deverá possuir resoluções 4CIF, 1.3MP, 2MP, 3MP; 

5.4.16. Deverá possuir protocolos ONVIF; 

5.4.17. Devera possuir saídas HDMI e VGA; 

5.4.18. Deverá possuir no mínimo 2 portas USB 2.0; 

5.4.19. Deverá possuir gravador de DVD; 

5.4.20. Deverá ser fornecido mouse usb compatível; 

5.4.21. Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 

100 VAC a 240 VAC à 60 Hz; 

5.4.22. Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT  

14136 (2P+T); 
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5.4.23. Todos os menus de operação e configuração devem ser fornecidos no 

idioma Português. 

5.5.  NAS – NETWORK ATTACHED STORAGE   

5.5.1.  Unidade de armazenamento de rede externa; 

5.5.2.  Deverá possuir quantidade de licenças suficientes para a quantidade 

de câmeras ao qual será integrado em cada CDP; 

5.5.3.  Deve ser totalmente compatível com a solução ofertada; 

5.5.4.  Capacidade de armazenamento mínima de 3TB; 

5.5.5.  Conexões USB padrão 3.0/2.0, RJ45 10/100/1000bps; 

5.5.6.  Deverá ser compatível com as plataformas Windows (versões 7,8, 10, 

Vista) e Linux; 

5.5.7.  Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 

100 VAC a 240 VAC, a 60 Hz; 

5.5.8.  Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT  

14136 (2P+T). 

5.6.  MONITOR DE VÍDEO 

5.6.1.  Monitor TV LED Full HD entre 27 e 29 polegadas com entradas HDMI, 

RCA;  

5.7.  SISTEMA NOBREAK 

5.7.1.  Para cada uma das quatro Unidades Prisionais a Contratada deverá 

fornecer e instalar sistema de nobreak com dimensionamento 

adequado, de forma a manter os equipamentos em pleno 

funcionamento por no mínimo 2 horas ininterruptas em caso de 

contingência ou falta de energia elétrica;  

5.7.2.  O sistema nobreak deve disparar alarmes sonoros indicando a 

ocorrência de falhas em seu funcionamento; 

5.7.3.  Deve permitir o acionamento manual e automático da chave bypass. 

6. TREINAMENTO 

6.1.  Em cada localidade onde os equipamentos forem instalados, a Contratada 

deverá prover sem custo adicional para a Contratante, um treinamento para 
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o grupo de funcionários por ela indicados, limitado a 05 por Unidade, com 

datas e horários a serem definidas na reunião de planejamento não 

ultrapassando o total de 8 horas; 

6.2.  O treinamento deverá contemplar minimamente:  

6.2.1.  Operação do equipamento; 

6.2.2.  Segurança e armazenamento de arquivos; 

6.2.3.  Utilização de comandos, utilitários e interfaces do software; 

6.2.4.  Atividades de gerência e manutenção, incluindo interpretação de 

alarmes, ações preventivas e corretivas, programação e configuração 

dos componentes, dentre outros; 

6.2.5.  Procedimentos para inicialização e parada dos componentes de 

hardware e software; 

6.2.6.  Determinação e resolução de problemas simples; 

6.2.7.  Exercícios práticos; 

6.3.  A Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os recursos 

didáticos necessários. Material escrito deverá estar em idioma português; 

6.4.  Após a conclusão do treinamento, todo o material didático distribuído será 

considerado propriedade da Contratante, respeitando-se os direitos de 

propriedade intelectual do autor; 

6.5.  Ao final, os funcionários treinados deverão realizar avaliação sobre a qualidade 

do treinamento. Caso o nível de satisfação seja inferior a 80% (oitenta por 

cento), a Contratada deverá readequá-lo e reaplicá-lo, sem custo adicional à 

Contratante, 

6.6.  A Contratada deverá emitir certificados aos participantes dos treinamentos. 

7. REQUISITOS GERAIS  

7.1.  É responsabilidade da Contratada, sem qualquer ônus adicional para a 

Contratante, a realização de todos os serviços e o fornecimento de todos 

os insumos necessários para a instalação da solução;  

7.2.  A solução proposta deve contemplar todos os componentes de hardware e 

software necessários para permitir ao operador o acesso seguro às imagens 

em tempo real e posteriormente à gravação; 

7.3.  Os equipamentos a serem instalados deverão ser novos e sem uso anterior. 

Deverão estar linha de produção, sem previsão de descontinuidade pelo 
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fabricante na data da assinatura do contrato. Não serão aceitos protótipos, 

equipamentos recondicionados ou remanufaturados; 

7.4.  Os equipamentos deverão ser instalados em posições estratégicas definidas 

pela Contratante, de forma hermética de modo a impedir o acesso aos 

mesmos por pessoas não autorizadas;  

7.5.  Correrão por conta da Contratada todas as despesas relacionadas à 

transporte, instalação, equipe técnica, e quaisquer outras necessárias à 

instalação da solução ofertada, 

7.6.  Será responsabilidade da Contratada o atendimento a eventuais 

solicitações e/ou autuações realizadas por serviços públicos de fiscalização 

relativos aos serviços prestados;  

8. VISITAS TÉCNICAS 

8.1.  Para subsidiar a elaboração de suas propostas de preços, as empresas 

interessadas em participar do certame deverão realizar visitas técnicas 

obrigatórias às Unidades Prisionais determinadas neste Anexo, mediante 

agendamento prévio, com o objetivo de cientificar-se das condições dos 

locais no qual serão realizados os serviços,  

8.1.1.  Sob nenhuma hipótese será aceita a argumentação de 

desconhecimento das condições dos locais de instalação e dos 

serviços e recursos necessários para a implementação da solução; 

8.2.  O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de Administraç ão 

Penitenciária, contatando-se o administrador responsável 

Mauricio/Márcio/Bruno Henrique, telefone 11-3206-4866; 

8.3.  O representante da Licitante, ao realizar a visita técnica, deverá levar 

consigo o Comprovante de Visita Técnica, modelo do ANEXO I-C, impresso 

em folha A4, devidamente assinada, na qual deverá colher a assinatura do 

representante da SAP para validação. 

 

9. ENTREGA 

9.1.1.1.  O prazo máximo de entrega dos produtos e manuais técnicos 

especificados no(s) item(ns) do ANEXO I-A é de 45 dias a contar da data 

de assinatura do contrato. 
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10.CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

10.1.  O cronograma de instalação dos equipamentos definidos neste processo 

licitatório deverá ser consensado em reunião inicial com a Contratante; 

10.2.  Definidas as datas de início dos trabalhos, a Contratada terá, para cada 

Unidade Prisional, até 04 (quatro) dias corridos para instalação, 

configuração e testes da solução fornecida, e 01 (um) dia para treinamento 

da equipe da Unidade.   

10.3.  Desde que consensado com a Contratante, poderão ocorrer implantações 

simultâneas nas demais Unidades Prisionais do Complexo. 

11.PLANO DE TRABALHO 

11.1.  Reunião de Planejamento 

11.1.1. A Contratante definirá a data para realização da reunião inicial para 

a discussão do planejamento e do cronograma de implantação. 

11.1.2. Nessa reunião, a Contratada deverá entregar à Contratante um 

relatório com o detalhamento das atividades que serão executadas, 

os recursos que serão utilizados e a matriz de responsabilidades; 

11.1.3. Não será admitido, sob nenhuma hipótese, o argumento de 

desconhecimento das condições do local onde serão instalados os 

equipamentos. 

11.1.4. Entregáveis desta fase 

11.1.4.1.  Relatório de Planejamento e Cronograma de Implantação. 

11.2.  Instalação e Configuração dos Componentes 

11.2.1. Esta fase compreende a entrega, montagem e a disponibilização de 

todos os equipamentos, acessórios e softwares, com toda a 

infraestrutura necessária, devidamente configurados e prontos para 

uso, atendendo ao cronograma previamente definido;  

11.2.2. Durante o processo de implantação, a equipe técnica da Contratada 

deverá trabalhar sob a supervisão direta de responsável técnico 

devidamente habilitado;  

11.2.3. Concluídos os serviços de instalação e configuração, Contratada e 

Contratante realizarão testes de funcionalidades na solução para 

constatar que os serviços foram executados de acordo com os 

requisitos do projeto e com os parâmetros de configuração de cada 

localidade; 
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11.2.4. Entregáveis desta fase 

11.2.4.1.  Solução devidamente instalada e operacional. 

11.3.  Treinamento 

11.3.1. Esta fase compreende a realização do treinamento das equipes da 

contratante, conforme especificação contida neste Anexo; 

11.3.2. Entregáveis desta fase 

11.3.2.1.  Treinamento concluído com sucesso.  

12.TERMO DE ACEITE  

12.1.  Emitido pela Contratante em até 10 (dez) dias da entrega da solução 

devidamente testada e operacional, e com os treinamentos concluídos; 

12.2.  Será emitido um Termo de Aceite para cada localidade;  

12.3.  Caso sejam constatados defeitos ou falhas, a contagem do prazo para a 

emissão dos Termos será reiniciada somente após a solução dos problemas 

reportados; 

13.GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA 

13.1.  O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados no(s) item(ns) 

do ANEXO I-A, é de 12 meses a contar da data de aceite destes; 

13.2.  O prazo mínimo de garantia dos serviços de instalação de equipamentos 

especificados no(s) item(ns) do ANEXO I-A, é de 6 meses a contar da data 

de aceite destes; 

13.3.  Os serviços de reparo dos equipamentos especificados no(s) item(ns) do 

ANEXO I-A, deverão ser executados no local de uso dos equipamentos (ON-

SITE) ou na  impossibilidade,  no centro de manutenção da Contratada; 

13.4.  O prazo máximo para o atendimento e reparo/solução do(s) problema(s) 

que ocasionou(aram) o chamado dos equipamentos especificados no(s) 

item(ns) do ANEXO I-A, contado a partir da abertura do chamado e dentro 

do período de disponibilidade é de 4 (quatro) horas; 

13.5.  Caso o reparo/solução dos equipamentos especificados no(s) item(ns) não 

sejam  solucionados no prazo máximo estipulado, a Contratada deverá 

colocar à disposição um equipamento idêntico ou no mínimo equivalente 

em caráter provisório, em até 24 (vinte e quatro) horas. Se o problema 

não for solucionado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o 

EQUIPAMENTO deverá ser substituído definitivamente por um novo, 
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abrindo-se, para isso, novo período de garantia, a partir da data do seu 

recebimento definitivo; 

13.6.  O período de disponibilidade para chamada dos serviços de manutenção 

dos equipamentos especificados no(s) item(ns) do ANEXO I-A, é Segunda 

a Sexta das 8:00 as 18:00 horas, exceto feriados; 

13.7.  A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número 

telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

13.8.  Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar 

disponíveis para download na web-site do fabricante do equipamento; 

14.PAGAMENTOS 

14.1.  O pagamento será efetuado somente após a emissão do Termo de Aceite, 

observadas as condições definidas em contrato. 

15.EQUIPE TÉCNICA 

15.1.  O(s) profissional(is) indicado(s) pela Contratada no ato da assinatura do 

contrato para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional 

deverão participar da implantação da solução; 

15.2.  Eventuais substituições deverão ser imediatamente comunicadas à 

Contratante, e deverão atender aos mesmos requisitos de capacitação 

descritos neste Anexo; 

15.3.  A Contratante reserva a si o direito de solicitar a substituição imediata de 

qualquer profissional cuja conduta técnica ou comportamental não atenda 

às suas expectativas;  

15.4.  Os serviços não poderão ter continuidade sem o acompanhamento de um 

responsável técnico legalmente habilitado. 

16.DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 

16.1.  Sem prejuízo aos demais documentos exigidos no Edital, a Licitante que 

ofertar o menor preço deverá fornecer: 

16.1.1. Relação de Produtos a Serem Fornecidos 

a) ANEXO I-A devidamente preenchido e assinado;  

16.1.2. Comprovante De Visita Técnica  

b) ANEXO I-C devidamente preenchido e assinado; 

16.1.3. Documentação Técnica 

c) Catálogos, white papers ou outra que permita à Contratante 

comprovar que as características dos produtos elencados no ANEXO 



 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

28 

I-A atendem aos requisitos mínimos obrigatórios, indicando 

documento, página e item onde se comprova a característica; 

16.1.4. Comprovação de Aptidão para Desempenho da Atividade  

d) Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado 

(modelo do ANEXO I-D) atestando experiência anterior no 

fornecimento, instalação, manutenção e assistência técnica de 

solução cuja natureza seja igual ou semelhante à descrita neste 

Anexo;  

e) Não serão aceitas declarações emitidas pela própria Licitante, filiais 

ou coligadas;  

f) Atestados emitidos em idioma estrangeiro deverão ser 

acompanhados de cópia autenticada e tradução assinada por 

tradutor juramentado. 

16.1.5. Provas de regularidade perante o CREA: 

g) Certidão vigente, emitida pelo CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura comprovando a regularidade da pessoa 

jurídica perante o Conselho; 

16.1.6. Capacitação Técnico-Profissional 

h) Declaração emitida pela Licitante comprometendo-se a alocar e 

disponibilizar para a execução dos serviços, profissional de seu 

quadro técnico, em situação regular perante o CREA, que atuará 

como responsável técnico pela implantação; 

17.DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NA ASSINATURA DO CONTRATO 

17.1.  Sem prejuízo aos demais documentos exigidos neste Edital, a Contratada 

deverá fornecer, concomitantemente à assinatura do contrato, a 

Comprovação de vínculo entre a Licitante e o responsável técnico pela 

implantação, feita com a apresentação (cópia simples acompanhada do 

original, ou cópia autenticada) de ao menos um dos seguintes documentos:  

17.1.1. Contrato social onde o profissional conste como participante do 

quadro societário; 

17.1.2. Registro em carteira profissional; 

17.1.3. Ficha de empregado, ou 

17.1.4. Contrato de prestação de serviços com validade na vigência do 

contrato decorrente da licitação.   
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ANEXO I-A 

RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS 

 

.............................................., ........ de..................... de 2.015 

À   

SAP – Secretaria da Administração Penitenciária do Governo de São Paulo 

Ref.: Pregão Nº. ______/____ 

Declaro(amos), sob as penas da lei, que o(s) produto(s) e serviços ofertado(s) a 

seguir, para participação nesta licitação, atende(m) às especificações deste Edital.  

Declaro(amos) também estar(mos) ciente(s) e de acordo que a falta de veracidade 

e a inconformidade do(s) produto (s) ora ofertado(s) com o bem licitado acarretará 

a aplicação das penalidades cabíveis, em especial multa prevista e suspensão da 

empresa que ficará proibida de participar de licitações pelo prazo da lei.  

 

 Item do Anexo 

I 

Aquisição de 

Equipamentos 
Marca/Fabricante Modelo/Versão 

Part 

Number 
Quantidade OBS 

5.1 
Câmera de 

Segurança 
  

  
10   

5.2 
Rack de 

Parede 
  

  
4   

5.3 
Switch e 

acessórios 
  

  
4   

5.4 NVR    4  

5.5 NAS    4  

5.6 Monitor    4  

5.7 Nobreak    4  

6.1 Treinamento      

 Serviços      

 Materiais      

 

 

Empresa Licitante: _____CNPJ: _____ 

Nome, Carimbo e Assinatura dos Representantes Legais: 

_____________________________ 
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ANEXO I-B 

CARTA PROPOSTA 

À 

 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº ___________/2015. 

 
1. Identificação do licitante:  

 

1.1. (Razão Social / CPF/CNPJ e Inscrição Estadual / Endereço completo / Representante 
Legal (nome, RG, CPF, domicilio) / Telefone/ fax/ e-mail) 

 
2. Condições Gerais da Proposta: 

 

2.1. Esta proposta comercial é válida por 60 (sessenta dias) contados de sua emissão; 
2.2. Estamos cientes de todas as condições do Edital e nos comprometemos a alocar 

durante toda a execução do objeto, os profissionais com os perfis exigidos. O objeto 
contratual terá a garantia prevista em contrato, sem exclusão daquelas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor. 
A formação de preços inclui todos os serviços e materiais para infraestrutura 

necessários à implementação da solução  

 
3. Formação do Preço 

 

Item 

do 
Anexo 

I 

Aquisição de 

Equipamentos 
– Descrição 

Marca/Fabricante Modelo/Versão 
Part 

Number 
Quantidade 

Valor 
Unitário  

Valor 

total 
do 

Item  

       (A) (B) (A x 

B)  

5.1 
Câmera de 
Segurança 

   
10     

5.2 
Rack de 
Parede 

   
4     

5.3 
Switch e 
acessórios 

   
4     

5.4 NVR    4     

5.5 NAS    4     

5.6 Monitor    4     

5.7 Nobreak    4     

6.1 Treinamentos       

 Serviços       

 Materiais       

  Valor Total  (C ) 

        

 

 

(Local/Data/Assinatura do Representante Legal/Nome/Cargo) 
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ANEXO I-C 

Comprovante de Visita Técnica 

À   

Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N°___/2015                        

 

Apresentamos o(s) Sr(s). ________________________, (n.º do documento de 

identificação), representante(s) desta empresa, para fins de realização da visita 

técnica obrigatória prevista no Edital supracitado, à Unidade Prisional 

_(identificação do CDP). 

 

(Assinatura e carimbo do representante Legal da empresa Licitante) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Atestamos que o(s) representante(s) supramencionado(s) compareceu(ram) à esta 

Unidade Prisional em (dd/mm/aaaa), das HH:MM às HH:MM. 

(Assinatura do representante da SAP) 

Nome: ______________________      Matrícula: _______________           

Cargo/Função: _________________ Tel: ____________     
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ANEXO I-D 

MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

(Papel timbrado) 

 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ________________ forneceu 

(Descrever sucintamente equipamentos, modelos, recursos e serviços fornecidos, 

indicando as respectivas quantidades), tendo a mesma atendido satisfatoriamente 

os objetivos e cumprido a contento com as obrigações contratuais. 

 

____________________, ___de ______________ de _________ 

__________________________________________________________ 

(Nome da empresa emitente e carimbo) 

_______________________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa emitente e dados para 

contato) 
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ANEXO II  

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 014/2015 

Termo de Contrato CG nº 000/2015  MINUTA 

Processo SAP/GS n° 1316/2015 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São 

Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, por meio 

do Gabinete do Secretário e Assessorias e a empresa XXX, 

para aquisição de solução de videomonitoramento IP por 

circuito fechado de televisão – CFTV, para apoio aos 

processos de segurança no ambiente de inspeção corporal 

das Unidades Prisionais da SAP – Secretaria da 

Administração Penitenciária do Governo de São Paulo. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, Secretaria 

da Administração Penitenciária, por meio do Gabinete do Secretário e Assessorias, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.291.141/0163-45, com Sede  na Avenida General 

Ataliba Leonel, n.º 556 – CEP 02033-000 - Santana - São Paulo - SP, neste ato, 

representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, portador do documento RG 

de nº 7.640.374-9, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência legal, doravante 

denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa (XXX), inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº XXX, Inscrição Estadual nº (xXX), com sede na (XXX), neste ato, 

representada por (XXX), portador do documento RG nº (XXX), doravante 

denominada CONTRATADA, e na presença das testemunhas ao final consignadas, 

que em face da adjudicação efetuado na modalidade Pregão Eletrônico CG de nº 

000/2015, conforme despacho exarado às folhas. 000, do Processo SAP/GS de nº 

1316/2015, pelo presente instrumento avençam um contrato para aquisição de 

solução de vídeomonitoramento IP por circuito fechado de televisão – CFTV, para 

apoio aos processos de segurança no ambiente de inspeção corporal das Unidades 

Prisionais da SAP – Secretaria da Administração Penitenciária do Governo de São 

Paulo, sujeitando-se às normas da lei Federal de n.º 10.520, de 17 de junho de 2002, 

do Decreto de nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do Regulamento anexo a 

Resolução de nº CC-27, de 25/05/2005, alterada pela Resolução CC-48, de 

05/11/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

Federal de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual de nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, do Decreto Estadual de nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, 

da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, Inclusive a Resolução SAP-6, de 10 de janeiro 

de 2007, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 

aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato aquisição de solução de vídeomonitoramento 

IP por circuito fechado de televisão – CFTV, para apoio aos processos de segurança 

no ambiente de inspeção corporal das Unidades Prisionais da SAP – Secretaria da 

Administração Penitenciária do Governo de São Paulo, de acordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I. 
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Parágrafo Primeiro: Integram também o presente contrato os termos e condições do 

edital de Pregão Eletrônico CG nº 014/2015, às fls. 000, da proposta fls. às 000, os 

quais se vinculam. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE 

ENTREGA DOS BENS 

A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nas Unidades Prisionais e de 

acordo com o Cronograma de Implantação, em conformidade com o estabelecido no 

Anexo I, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 

Parágrafo Primeiro: Os bens deverão ser entregues, no máximo, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos após a data da assinatura do contrato. 

Parágrafo Segundo: Os produtos deverão ser entregues embalados, de forma a não 

serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-

se na embalagem marca, destino, número da licença de importação ou documento 

equivalente, quando for o caso, e as demais características que o identifiquem, além 

da fatura comercial, em 02 (duas) vias contendo suas especificações detalhads, 

necessárias à conferência dos bens. 

Parágrafo Terceiro: Não serão aceitos produtos, bem como quaisquer de seus 

componentes, refabricados ou recondicionados. 

Parágrafo Quarto: A instalação, ajuste e/ou configuração, dos equipamentos deverá 

ser executada no prazo máximo de até 04 (quatro) dias corridos  e 01 (um) dia para 

treinamento da equipe da Unidade Prisional, contados das datas de início dos 

trabalhos, definidas no Cronograma de Implantação. 

Parágrafo Quinto: Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados dos 

manuais técnicos 

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos objeto deste 

contrato com garantia técnica, conforme disposto no Termo de Referência anexo ao 

Edital. 

Parágrafo Sétimo: Durante o período de garantia deverão ser substituídas, sem 

nenhum ônus para o CONTRATANTE, peças ou partes defeituosas, salvo quando o 

defeito for provocado por uso indevido do produto, devidamente comprovado.  

CLAÚSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Anexo I do Edital, das 

estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e das legalmente previstas, 

em especial, as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

 

I- Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos 

materiais e humanos necessários. 

 

II- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do 

contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc. 

 

III- Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que 

interfiram na execução do contrato. 
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IV- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

 

V- Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade 

que possa afetar a execução do contrato. 

 

VI- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do 

CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

 

VII- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

VIII- Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas 

pela CONTRATANTE. 

 

IX- A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

 

X- A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências e c ondições estipuladas no 

Termo de Referência, Anexo I deste contrato. 

 

XI- Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a 

não serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga. 

 

XII- Não serão aceitos equipamento que contenha itens, partes ou quaisquer 

componentes que sejam produto de refabricação ou recondicionamento. 

 

XIII- O carregamento e o descarregamento dos equipamentos ficam inteiramente por 

conta da Contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

Ao CONTRATANTE cabe: 

 

I-Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução do ajuste; 

 

II- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo acesso às áreas 

físicas envolvidas na execução deste contrato; 

 

III- Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 

eventualmente venham a ser solicitados, que interfiram na execução do contrato.  

 

IV- Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste ajuste.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DOS RECURSOS 
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O valor total do presente contrato é de R$ 0,00 (XXX), no qual estão inclusos todos 

os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios, despesas indiretas  

(BDI) e demais despesas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da avença onerarão a Unidade Gestora 

Executora 380101, Programa de Trabalho XXX, Fonte de Recursos 001001001, 

Elemento Econômico XXXXXXXX. 

Parágrafo Segundo: O preço permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Emitido pela Contratante em até 10 (dez) dias da entrega da solução devidamente 

testada e operacional, e com os treinamentos concluídos. 

 

Parágrafo Primeiro: Será emitido um Termo de Aceite para cada localidade.   

Parágrafo Segundo: Caso sejam constatados defeitos ou falhas, a contagem do prazo 

para a emissão dos Termos será reiniciada somente após a solução dos problemas 

reportados. 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados apresentação da nota 

fiscal/fatura no protocolo, à vista dos respectivos Termos de Aceite, na forma prevista 

na Cláusula Sexta.  

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de 

sua apresentação válida. 

Parágrafo Segundo: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Terceiro: Constitui condição para a realização dos pagamentos a 

inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. 

Parágrafo Quarto: O cumprimento da condição a que se refere o parágrafo anterior 

poderá se dar pela comprovação, pela Contratada, de que os registros estão 

suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei estadual n. 12.799/2008. 

Parágrafo Quinto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá 

correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem 

como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro 

rata tempore” em relação ao atraso verificado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNC IA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, 

o objeto deste ajuste. 

CLAÚSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DO CONTRATANTE 

O Contrato poderá ser rescindido na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93. 
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Parágrafo Único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do Contratante nos 

casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 

autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos quando praticar 

quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  

combinado com o artigo 15 do regulamento anexo à Resolução CEGP-10 de 19 de 

novembro de 2002. 

Parágrafo Primeiro: A sanção de que trata o caput poderá ser aplicada juntamente 

com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 2007, garantido 

o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no sítio 

www.sancoes.sp.gov.br e nos demais sistemas de cadastro de fornecedores mantidos 

pela Administração. 

Parágrafo Segundo: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra. 

Parágrafo Terceiro: O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas 

os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança 

judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da 

assinatura do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Fica dispensada a garantia, nos termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

As eventuais omissões deste contrato aplicam-se os preceitos de Direito Público, 

dentre os quais as disposições da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005; regulamento anexo à Resolução nº CC-

27, de 25/05/2006; Decreto estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002; 

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; Decreto estadual 

nº 52.205, de 27 de setembro de 2007; demais normas regulamentares da espécie 

e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 

privado, na forma prevista no “caput” do art. 54 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

I- Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 014/2015 e seus anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) cópia da Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

 

II- Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal n.º 10.520, 

de 17 de julho de 2002; Decreto n.º 49.722, de 24 de junho de 2005, regulamentada 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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anexo à Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, Decreto estadual n.º 47.297, de 06 

de novembro de 2002; Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; Lei federal 

n.º 8.666 de 23 de junho de 1993; Lei estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 

1989 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

III- Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo. 

 

IV- E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 

presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

São Paulo,        de                         de  2015 

 

 

_______________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

 

___________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO III 

 

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) CG n° 014/2015 

Processo SAP/GS n° 1316/2015 

 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas 

Leis federais 8.666/93 e 10.520/02 e na Lei 

estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 

31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 

federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei 

estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 

20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, 

obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 

normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a 

aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 

ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 

ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado;  

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de 

inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de 

multa diária, na seguinte conformidade: 



 

 

                 Gabinete do Secretário e Assessorias 

                  Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

40 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando 

houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia 

e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 

previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da 

Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º 

a 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 

contratado ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo 

contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou do 

indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento.  

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de 

uma não exclui a da outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de 

anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou instrumentos 

equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta 

Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO IV 

 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

PREGÃO (ELETRÔNICO) CG nº 014/2015 

Processo SAP/GS nº 1316/2015 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

1316/2015, realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6544 

de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, a 

(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal. 

 

São Paulo,______ de _____________ de 2015. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 014/2015 

Processo SAP/GS n.º 1316/2015 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – 

SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato impeditivos à nossa habilitação no citado Pregão (Eletrônico). 

São Paulo, ___________ de __________________ de 2015. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VI 

DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 014/2015 

Processo SAP/GS n° 1316/2015 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, assegurando 

que atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

 

 

São Paulo, _____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 


