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CONVITE Nº 02, DE 04 DE MAIO DE 2016 
 

A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 
intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 100, de 14 de setembro de 2016, 
realizará licitação na modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. O recebimento e 
abertura dos envelopes Proposta e Habilitação ocorrerão no próximo dia 24 DE MAIO às 09h e às 
09h15 min. respectivamente (horário de Brasília), no Plenário da Câmara Municipal, localizado 
na Avenida Padre Nelson Antônio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São 
Paulo. 

 
A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO GLOBAL, será integralmente 

conduzida pelo Pregoeiro, em Sessão Pública, assessorado por sua Equipe de Apoio, e será 
regida nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 
2005.  

 
I – DO OBJETO 
 

I - Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, 24 horas por dia, sete dias por semana, das 
áreas que integram o escopo da contratação, por meio do monitoramento remoto, a partir de 
central própria, especificamente instalada na CONTRATADA, com o objetivo de monitorar 
remotamente o sistema de alarmes instalado na CONTRATANTE, incluindo o acompanhamento 
permanente de violações, intrusões e outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de 
acordo com as melhores práticas vigentes de segurança. 
 
II - Prestação de serviços de inspeção técnica por monitor externo das áreas que integram o 
escopo da contratação, a partir de comunicados de ocorrências constatadas por uma central de 
monitoramento remoto de sistemas de monitoramento eletrônico, incluindo o fornecimento de 
veículos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos peculiares à execução do serviço, 
conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos.  

As especificações dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA constam detalhadas no 
Termo de Referência, ANEXO I deste edital.  

 
 
II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado, no endereço 

eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br, ou na Câmara Municipal de Matão - Avenida Padre 
Nelson Antônio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o 
expediente normal do órgão licitante, das 07:30h às 17h, até a data aprazada para recebimento 
dos documentos e dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 
O aviso do Edital será publicado, no Jornal Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e 

no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. Os demais tramites também poderão ser 
acompanhados no Jornal Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no endereço eletrônico 
www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
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SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que 
atenderem a todas as exigências, legalmente constituídas e que satisfaçam as exigências fixadas 
neste Edital e apresente os documentos nele exigidos, inclusive quanto à documentação, Edital e 
seus anexos; 

 
A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos 

deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis; 
 
As empresas que desejarem participar deste Processo Licitatório deverão entregar à 

Comissão Permanente de Licitação impreterivelmente, em Sessão Pública, a ser realizada no dia 
24 de maio de 2017, dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- 
Proposta e, Envelope 02- Habilitação. 

 
IMPORTANTE: Não serão recebidos envelopes antes ou após as 09h do dia 24 

DE MAIO DE 2017, sob qualquer argumento. 
 

Não poderão participar as interessadas:  
 
- Estrangeiras que não funcionem no País;  
- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 

de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações;  

- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;  
- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98  
- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
- Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 
 
 

IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes 

PROPOSTA e HABILITAÇÃO. Os documentos solicitados abaixo deverão estar FORA dos 
envelopes.  

 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de Procurador, apresentar instrumento público de procuração ou 

instrumento particular do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item acima, (modelo Anexo 
II) – RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO;  
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c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está 
enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para usufruir do tratamento favorecido, preconizado nos arts. 42 a 49 
da referida Lei; (conforme modelo Anexo IV); 

 
d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 

inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 

 
Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 

descrita acima, terão poderes para usar a palavra na sessão, manifestar após a declaração do 
vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do pregoeiro, assinar 
documentos e ata, onde estará registrada todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame, em nome da Proponente; 

 
O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
recurso, ficando mantido, portanto, os valores apresentados na proposta escrita, que há de ser 
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
O Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão 

considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 
pregoeiro; 

 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) 
 
Conter, de forma clara e inequívoca, as especificações detalhadas do objeto proposto, 

na conformidade do Termo de Referência, e demais especificações que permitam aferir com 
precisão o solicitado em Edital, estando editorada por computador, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 
proponente, apresentando ainda, a indicação do número deste CONVITE, dia e hora de sua 
realização; 
 

A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 
 

a) Apresentação do Preço Global, expressos em REAL, meio mecânico, ou digital, em 
algarismos e por extenso, levando em consideração todas as instruções, condições e 
especificações citadas neste Edital e seus Anexos, incluindo no preço proposto todos os custos 
diretos, indiretos e despesas necessárias a realização dos serviços 

 
b) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
c) prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato para início dos 

serviços;  
 
d) forma de pagamento: até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal  
 
e) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 

legal; 
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

CONVITE nº 02/2017 

 4 

f) no anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antônio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: CONVITE Nº 02/2017 
PROPOSTA 

  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras 
vantagens em relação aos demais proponentes; 
 

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as 
condições estabelecidas nesta licitação; 
 

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem 
o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
 

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso 
chegarem atrasadas ou violadas. 
 
 

VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois) 
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter: 
 
I – Carta em que o proponente solicita a participação no presente CONVITE e faz 

declaração explícita de que: 
 
a) assume inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto licitado, 

respeitando as normas estabelecidas; 
 
b) a licitante não está impedida de contratar com a Administração Pública, em 

consonância com as disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 8.883/94. 
 
c) na empresa não possui empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz e nem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
(Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII); 

 
d) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único do 

artigo 117 da Constituição do Estado); 
 

 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou 
cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 
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c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária; 

 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 
 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

 
b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

da sede da licitante; 
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.  

 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
IMPORTANTE:  

 
Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões de regularidades 

elencadas acima; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de 
negativas. 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 

solicitados acima, mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei 
Complementar nº 123/06, art. 43); 

 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
A não-regularização da documentação, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo 

administrativo 
 

No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antônio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: CONVITE Nº 02/2017 
HABILITAÇÃO 
 
 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante 
publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, 
separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital.  

 
As empresas ainda poderão trazer os documentos originais, bem como suas 

cópias para serem autenticados pelo pregoeiro ou por algum membro da Comissão de 
Apoio da Câmara Municipal de Matão.  

 
Os documentos deverão estar em plena validade na data fixada para a apresentação 

dos envelopes. Na hipótese de não constar prazo de validade, a Câmara Municipal de Matão 
aceitará como válidos os documentos expedidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes;  
 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
 

A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada 
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras 
licitações;  
 

VII - DO JULGAMENTO 
 
PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e 

habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV (IV – 
CREDENCIAMENTO). 

 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo 

representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV.  
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e 

empresas de pequeno porte, na LC123/2006, as empresas que apresentarem a declaração exigida 
na letra ‘c’, no item IV do presente Edital. 

 
PARTE B – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
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Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os 
documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitações.. 

 
Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, 

sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da referida documentação. 
 

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na 
inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória 

 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item (ou os itens) objetos deste certame. 
 
Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, a Comissão 
Permanente de Licitações, por meio de seu Presidente, examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida.  

 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações da 
Câmara Municipal de Matão, pelos membros da equipe de apoio e pelo(s) representante(s) da(s) 
licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
 
PARTE C – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas 
propostas se encontram em desacordo. 

 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem decrescente de valores.  
 
Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 

3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 
 
Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a Comissão 

Permanente de Licitações, por meio do seu Presidente, poderá negociar com os Licitantes o menor 
preço para realização do serviço escopo deste Certame. A negociação deverá ter a anuência de 
todos os participantes e deverá ser registrada na Ata da Sessão Pública. 

 
Havendo um só licitante, uma única proposta válida caberá à Comissão Permanente 

da Câmara Municipal, por meio de seu Presidente, analisando as limitações do mercado e outros 
aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, 
suspender a Sessão Pública ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de 
conformidade com os praticados no mercado. 
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 A Comissão Permanente de Licitação, por meio de seu Presidente, examinará a 

aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, decidindo motivadamente a 
respeito e poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto 
ora licitado. 

 
Sendo aceitáveis as ofertas de todos os itens, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada 
na própria sessão. 
 

VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Por ocasião do final da sessão, a (s) proponente (s) que participou (aram) do 

CONVITE ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá (ão) 
manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção (ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer 

etapa/fase/procedimento deste CONVITE, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata 
e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo para tanto, a 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES examinará o recurso em 24 horas, podendo 
reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado, à autoridade competente para 
decisão. 

 
Os autos do CONVITE permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 
 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
IX – DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
 
O futuro contrato poderá ser rescindido, a qualquer momento, por motivos de 

oportunidade e conveniência administrativa justificadas, sem que caiba ao respectivo 
CONTRATADO direito à reclamação ou indenização, aplicando-se, no que couber, as disposições 
previstas nos artigos de 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos 
arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 
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Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias 
do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob despesa nº 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, sendo oneradas dotações dos 
orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato.  

 
 
XI – DO PRAZO 
 
O objeto licitado terá início em até 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato 

com duração de 12 (doze) meses. 
 
 

XII - DO CONTRATO 
 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o 

documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação. 
 
Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente. 
 
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

CONVITE nº 02/2017 

 10 

XIII – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Fica a Contratada obrigada a cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a 
ser fixados pela Câmara Municipal de Matão; 

Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução do contrato; 

Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, cabendo-lhe, 
integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela 
Câmara municipal de Matão; 

Disponibilizar equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos serviços de 
monitoramento eletrônico;  

Executar os serviços obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego de mão de obra 
especializada, materiais e técnica de primeira qualidade, observando orientação do Contratante;  

Iniciar, imediatamente após o recebimento de autorização do Contratante, a prestação dos 
serviços informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir 
o serviço conforme o estabelecido; 

Prestar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga prontamente atender, designando um 
representante ou preposto com poderes para tratar com a Contratante; 

Permitir ao Contratante a fiscalização, a vistoria dos serviços e o acesso às suas dependências, 
bem como prestar, quando solicitadas, informações visando o bom andamento dos serviços; 

Atender de imediato às reclamações do Contratante sobre a execução do serviço. No caso de 
recusa ou demora por parte da Contratada de atendimento a qualquer reclamação do Contratante, 
poderá este confiar a outrem a execução dos serviços reclamados a expensas da Contratada, 
cujas despesas serão descontadas, de uma só vez quando do pagamento mensal subsequente 
devido pelo Contratante, não cabendo impugnação de seu valor e sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, 
omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos serviços, indenizando o 
Contratante por qualquer dano ou prejuízo decorrente desses defeitos, erros, falhas, omissões ou 
irregularidades; 

Sugerir ao gestor do contrato eventuais alterações nos pontos de instalação dos sensores, outros 
equipamentos e procedimentos; 

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação; 
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As alterações na programação da central de alarme, reprogramações, bem como a execução das 
rotinas de manutenção preventiva e manutenção corretiva no sistema de monitoramento eletrônico 
(instalado na Câmara Municipal de Matão pela empresa Soseg Segurança Eletrônica Ltda – Me), 
durante o período de garantia dos produtos que perfaz de 06/04/2016 a 04/04/2017, só poderão 
ser realizados pela Contratada mediante autorização da Contratante; 

Realizar as alterações necessárias na programação da central, nos sensores e demais 
equipamentos, sempre que necessário, sem cobrança de nenhum custo adicional à Contratante, 
observando a garantia dos produtos que perfaz de 06/04/2016 a 04/04/2017 – período em que a 
Contratada deverá comunicar previamente a Contratante a necessidade dos serviços e executá-los 
após a anuência da Câmara Municipal de Matão; 

Orientar a Contratante, sempre que necessário, sobre os problemas ocorridos e o que exigir da 
garantia; 

A Contratada deverá garantir a proteção e o sigilo das senhas de acesso fornecidas pela Câmara 
Municipal de Matão para possibilitar o acesso ao sistema de CFTV e solicitar imediatamente a 
Contratante sempre que for necessária a troca das senhas por motivos de segurança; 

A Contratada deverá arcar com todas as atividades e custos provenientes do acesso dos seus 
equipamentos ao sistema de CFTV da Câmara, incluindo software, acesso à Internet, 
configurações, etc; 

Quaisquer irregularidades apresentadas no sistema de CFTV que impeçam a Contratada de obter 
as imagens para auxiliar no monitoramento das sinalizações do sistema de alarme, deverão ser 
comunicadas a Contratante, no prazo máximo de 24 horas, para devidas providências. 

 
 
XIV. DO REAJUSTE DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
Os preços constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo 

prazo de 12 (doze) meses, sendo que após este prazo, o reajuste deverá ser feito com base na 
variação do INPC/IBGE referente ao período. 

 
Os reajustes seguintes serão anuais, obedecendo à variação ocorrida no período. 
 
Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo indexador devidamente 

autorizado pelo Governo Federal, de comum acordo entre as partes. Na eventualidade da 
alteração da legislação que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, providências 
serão tomadas visando a perfeita adequação às novas regras que forem editadas. 

 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a 
necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
 
XV. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
  
Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital 

aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do CONVITE, 
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cabendo a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Matão decidir sobre a 
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, observado o disposto no art. 41, § 2º da Lei 
8.666/93. 

 
Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fax ou e-mail, somente por 

escrito, em original, protocolados na Câmara Municipal de Matão, e dentro dos respectivos prazos 
legais, e deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão. 

 
Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz 

de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame, 
quando será novamente publicado no site da Câmara Municipal de Matão 
www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste 

Processo Licitatório até o trânsito em julgado pertinente à decisão. 
 
Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, a Comissão 

Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão poderá, por iniciativa própria ou em 
conseqüência de manifestação ou solicitação de esclarecimento das licitantes, realizar 
modificações nos termos do Edital que não influenciem na elaboração das propostas de preços. 
Estas modificações serão feitas mediante a emissão de errata, que será publicada nos mesmos 
meios inicialmente divulgados. 

 
 
XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

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

 
Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão, no interesse 

público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação 
e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

 
A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou recebimento da Nota de 

Empenho, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, 
as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da licitante.  

 
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 

orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito a Comissão 
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Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão ou através do telefone (16) 3383 1056, 
fax (16) 3383 1049 ou e-mail: compras@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 8h às 17h. 

 
Integram este Edital os seguintes Anexos: 
I – Termo de Referência; 
II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
V- Minuta de Contrato 
VI – Modelo de Proposta 
VII -  Ficha de Monitoramento 
 

 
Matão, aos 04 de maio de 2017. 

 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 
 

ELIAS CAETANO PEREIRA JUNIOR 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeiro 

 
VISTO E APROVADO  

 
DRA. CAMILA FERNANDA RIBEIRO 

Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Matão 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 
OBJETO: 

 
I - Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, 24 horas por dia, sete dias por semana, das 
áreas que integram o escopo da contratação, por meio do monitoramento remoto, a partir de 
central própria, especificamente instalada na CONTRATADA, com o objetivo de monitorar 
remotamente o sistema de alarmes instalado na CONTRATANTE, incluindo o acompanhamento 
permanente de violações, intrusões e outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de 
acordo com as melhores práticas vigentes de segurança. 
 
II - Prestação de serviços de inspeção técnica por monitor externo das áreas que integram o 
escopo da contratação, a partir de comunicados de ocorrências constatadas por uma central de 
monitoramento remoto de sistemas de monitoramento eletrônico, incluindo o fornecimento de 
veículos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos peculiares à execução do serviço, 
conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos.  

 
I – ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE 
SISTEMA DE ALARMES  
 
1 - Entende-se por monitoramento o ato de efetivar a verificação ou a supervisão local ou remota 
de ações ou reações a partir de comparações com padrões pré-estabelecidos. Monitoramento 
Remoto é um serviço realizado por uma central de monitoramento à distância, que recepciona 
sinais, interpreta-os e procede conforme estabelecido na ficha de monitoramento; 
  
2 - A Ficha de Monitoramento (Anexo VII) contém procedimentos pré-estabelecidos entre a 
Contratada e a Contratante com relação à operação personalizada para cada evento monitorado, 
senha e contrassenha, condições para envio de serviço de vistoria ao local para a verificação do 
sistema instalado, visando a constatar ser ou não um evento real, a qual deverá ser elaborada de 
comum acordo entre a Contratante e a Contratada em conformidade com este termo; 
 
3 - A central de monitoramento remoto da Contratada deverá possuir nível de segurança 
compatível com a importância da atividade, a fim de que não haja interrupção dos serviços. Deve 
estar dotada, entre outros itens, por exemplo, de: fonte de energia alternativa (gerador e/ou no-
break), pessoal treinado e qualificado, monitoramento de segurança etc; 
 
4 - A central de monitoramento remoto deve possuir:  
 
4.1 - Instalações que possuam nível de segurança de acordo com o serviço prestado; 
  
4.2 - Três ou mais vias de recepção de sinais do painel de alarme (redundância), possibilitando – 
no mínimo – receber os sinais da central da contratante via GPRS, Internet e linha telefônica, tendo 
em vista que, por exemplo: uma linha telefônica fixa pode ser cortada perdendo a funcionalidade 
do sistema de alarme sem que a central identifique o evento; 
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4.3 - Estação receptora de eventos/monitoramento de alarmes instalada na central de 
monitoramento remoto da Contratada, que receba informações do Painel de Alarme dos endereços 
incluídos na área de cobertura contratada pelos meios de comunicação utilizados nos endereços; 
 
4.4 - Computador, com monitor, que permita a instalação de software de gerenciamento para 
monitoramento e controle de todos os eventos reportados pelo painel de alarme, com identificação 
do local de instalação dos dispositivos, bem como os materiais e acessórios necessários ao 
desenvolvimento das atividades; 
 
4.5 - Sistema de comunicação de sinais adequados, que seja capaz de se comunicar com todas as 
instalações que fazem parte deste termo, seja via linha telefônica, celular (GPRS), Internet. Todos 
os recursos tecnológicos deverão estar regularizados perante os órgãos competentes; 
 
4.6 - IP fixo e válido na Internet e informá-lo a Contratante para as atividades de configuração de 
firewall e demais sistemas de proteção a fim de que somente o endereço IP fixo e válido da 
Contratada obtenha acesso externo ao sistema de câmeras. A Contratada deverá comunicar com 
antecedência a Contratante quando o endereço IP fixo e válido for alterado; 
 
5 - No caso de interrupção da via principal de comunicação (GPRS ou Internet), a central de 
monitoramento deve estar preparada para interpretar o fato como ocorrência e tomar as 
providências estabelecidas na ficha de monitoramento; 
 
6 – A Contratada deverá utilizar como meio principal de comunicação do Painel de Alarme com a 
central de monitoramento remoto telefonia celular (GPRS) ou Internet. Optando a Contratada por 
utilizar telefonia celular (GPRS) como meio principal, deverá obrigatoriamente adotar a Internet 
como meio secundário (contingência) e a linha telefônica fixa como meio terciário (contingência). 
Optando a Contratada por utilizar a Internet como meio principal, deverá obrigatoriamente adotar a 
telefonia celular (GPRS) como meio secundário (contingência) e a linha telefônica fixa como meio 
terciário (contingência); 
 
7 – A Contratada deverá fornecer o chip de telefonia celular (GPRS) e arcar com os seus custos, 
instalação na central da Contratante e manutenções; 
 
8 - Em caso de falha na conexão, ou não recebimento dos dados de qualquer instalação, este fato 
deve ser considerado como ocorrência e deverão ser tomadas as providências previstas; 
  
9 – A Contratada deve possuir procedimentos detalhados e objetivos para tratamento de 
ocorrências e seus profissionais devem estar treinados nos mesmos; 
  
10 – Os procedimentos adotados pela Contratada devem prever todas as possibilidades de 
ocorrências, estabelecendo providências adequadas a cada caso, tais como violação de 
ambientes, intrusão, movimentação do intruso, abordagem, senhas e contrassenhas, entre outros; 
  
11 – Além dos procedimentos de segurança, a Central de Monitoramento da Contratada e sua 
equipe devem estar preparados para o atendimento a qualquer funcionário ou preposto autorizado 
do Contratante, procedendo à sua identificação, verificando sua necessidade e apresentando 
soluções e/ou encaminhamentos; 
  
12 – Nos casos de ocorrências, a Contratada deve identificar o local de origem e avaliar o sinal de 
alarme, verificando por meio de senhas e contra senhas, se trata de uma ocorrência real ou alarme 
falso. A partir da checagem de eventos efetuada, deve tomar as providências previstas, tais como 
rondas virtuais (acesso remoto ao sistema de CFTV da Câmara de Matão) ou o acionamento do 
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serviço de Vistoria por Monitor Externo/Pronta Resposta, na forma prevista neste termo, bem como 
na ficha de monitoramento; 
 
13 – Além das especificações acima, deverá ainda a Contratada:  
 
13.1 - Comunicar imediatamente a Contratante, qualquer anormalidade verificada por meio do 
sistema de monitoramento eletrônico e monitoramento remoto, inclusive de ordem funcional, 
adotando as providências de regularização necessárias, assim como todo e qualquer 
acontecimento entendido como irregular e que atente contra o patrimônio do Contratante; 
  
13.2 - Essa comunicação deverá ser realizada da forma mais rápida possível e valendo-se de meio 
apropriado e disponível em cada situação específica, podendo ser utilizados dispositivos de 
segurança e/ou sistema de comunicação, conforme estabelecido nos procedimentos e rotinas de 
trabalho; 
 
13.3 - Executar os serviços de monitoramento, mesmo quando ocorrerem mudanças de locais a 
serem monitorados, durante a vigência do contrato, desde que esses se localizem dentro da área 
pertencente à área de cobertura prevista (município de Matão). Ou seja, havendo motivo de força 
maior em que a sede do Poder Legislativo Matonense seja transferida para outro prédio dentro do 
município de Matão, o sistema de alarme seja instalado no novo prédio e o contrato de 
monitoramento de alarme não seja rescindido, a Contratada continuará realizando as atividades 
pertinentes na nova sede (provisória ou não) do Poder Legislativo;  
 
13.4 - Prestar os serviços de monitoramento remoto durante 24 (vinte e quatro) horas diárias 
ininterruptas por profissionais treinados, durante toda a vigência do contrato; 
  
13.5 - Treinar as pessoas indicadas pelo Contratante, que deterão senhas, orientando como utilizá-
las, correndo às suas expensas todos os materiais didáticos e outros custos adicionais; 
  
13.6 - Ativar e desativar o sistema de alarme nos horários pré-estabelecidos formalmente pelo 
Contratante, quando necessário. Esta operação poderá ser realizada remotamente ou ainda, 
presencialmente na sede do Poder Legislativo – no caso da impossibilidade temporária de realizar 
a atividade remotamente; 
13.7 - Monitorar a ativação e desativação do sistema de alarme quando efetuado por servidor da 
Contratante previamente habilitado; 
 
13.8 - Monitorar o acionamento do sistema nos horários pré-estabelecidos, verificando 
remotamente as razões de possíveis não acionamentos e corrigindo de imediato as falhas 
detectadas. Havendo necessidade, a Contratante realizará as correções “in-loco”; 
  
13.9 - Gravar de forma ininterrupta e manter dados de ocorrências pelo tempo previsto de no 
mínimo 90 (noventa) dias, identificando-as com data, hora e local e apresentando, quando 
solicitada pela Contratante, relatório de ocorrências de determinado período; 
  
13.10 - A operação e a localização da central de monitoramento serão de total responsabilidade da 
Contratada; 
 
13.11 - Sempre que houver sinistro de qualquer natureza, comunicar imediatamente à Contratante; 
 
13.12 - Constatado o arrombamento ou invasão do imóvel, acionar a autoridade policial 
competente e outros contatos indicados pela contratante, adotando ainda todas as providências 
necessárias; 
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13.14 - Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 
instalações da Contratante, facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de 
testemunhas de eventual acontecimento; 

14 - Comunicar imediatamente a Contratante quais câmeras apresentaram problemas indicando 
data, horário, número da câmera, problema apresentado, com início e término do problema. 
Quando os problemas ocorrerem fora do horário de expediente da Contratante, estas 
comunicações serão realizadas no período da manhã do primeiro dia de expediente - imediato às 
ocorrências de problemas. A Contratada não é obrigada a gravar as imagens de CFTV ou mesmo 
monitorar o hardware dos DVRs, etc. A Contratada apenas se utilizará das imagens de CFTV 
(autorizadas pela Câmara) para auxiliar nas atividades de averiguação visual das sinalizações 
emitidas pelo sistema de Alarme; 

15 - O número de câmeras CFTV disponibilizados poderá ser ampliado conforme a evolução do 
sistema CFTV da Contratante. A Contratada poderá ter acesso às imagens das câmeras incluídas 
na ampliação conforme a necessidade apresentada pelos serviços de monitoramento; 

16 - O acesso às imagens do CFTV da Contratante é uma facilidade disponibilizada a Contratada e 
não poderá acarretar custos à Contratante independentemente do número de câmeras 
disponibilizadas;  

17 – Os serviços de manutenção na central de alarme da Câmara serão realizados pela 
Contratada (sem quaisquer custos adicionais a Contratante) durante todo o contrato e não cobrem 
peças que necessitem de substituição. Nestes casos, a Contratada fornecerá a Contratante uma 
relação de todas as peças necessárias para os serviços de manutenção e a Contratante procederá 
à cotação de preços, a aquisição e entregará as peças solicitadas para que a Contratada realize os 
consertos e demais atividades de manutenção. Não havendo equipe técnica para estas atividades 
dentro do pessoal da Contratada, a mesma deverá (às suas custas) proceder à contratação de 
empresa para a realização da manutenção necessária seguindo os moldes acima descritos. Caso 
a necessidade de manutenção ocorra no período de garantia e seja proveniente de defeito dos 
equipamentos que estão no período de garantia, a Contratada deverá relatar e orientar 
detalhadamente a Contratante sobre os procedimentos e demais atividades a exigir da empresa 
responsável pela garantia do sistema de alarme até o restabelecimento da normalidade de 
operação dos equipamentos. Os serviços de manutenção aqui elencados compreendem também 
todos os tipos de programação/reprogramação da central de alarme, módulos expansores, 
sensores, etc. 

II - ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA POR 
MONITOR EXTERNO  

1 - Refere-se ao serviço de envio de profissional Técnico de Vistoria ao local protegido em casos 
de disparo de alarme, caso a ocorrência não venha a ser esclarecida por outros meios; 

 2 - O objetivo da vistoria é a verificação, no local protegido, da veracidade do sinal recebido na 
central de monitoramento, antes de se proceder ao acionamento policial; 
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 3 - O pessoal e o veículo enviados ao local têm meramente a função de apoio técnico e 

informativo ao cliente, por meio da verificação externa do local e comunicação por rádios ou 

telefones celulares, não lhes cabendo o combate ou a repressão; 

 4 - Outros termos popularmente empregados: Apoio Local; Apoio Tático; Apoio Técnico; 
Verificação Local; Unidades Volantes de Atendimento; Unidades de Apoio Móvel; Viatura de 
Verificação Externa, Atendimento de Sinistro, Prontidão, etc; 

5 - Durante toda a vigência do contrato, a Contratada deve manter em prontidão os serviços de 
inspeção técnica por monitor externo durante as 24 (vinte e quatro) horas diárias, 
ininterruptamente, por meio de profissionais técnicos de Inspeção devidamente treinados, com 
veículo próprio dotado de rádios ou telefones celulares; 

 6 – De modo a se ter uma atuação integrada, os procedimentos devem estar totalmente 
associados com aqueles a serem utilizados pela equipe prestadora dos serviços de monitoramento 
remoto; 

7 - No caso de disparo de alarmes sem solução pelo profissional de Monitoramento Remoto, o 
serviço de inspeção técnica por monitor externo, uma vez acionado, deve encaminhar-se 
imediatamente ao local; 

 8 – No caso de sinal e ou identificação de senha de coação, o serviço será acionado 
imediatamente; 

 9 – O agente de vistoria realizará a vistoria externa do local, observando vestígios de 
arrombamento, janelas abertas etc; 

10 – Detectada a violação do local, a Central de Monitoramento é comunicada e tomará as ações 
cabíveis, inclusive, se for o caso, acionando a Polícia Militar; 

11 - O tempo máximo para o atendimento das ocorrências identificadas pelo sistema de 
monitoramento eletrônico e monitoramento remoto, deverá ser de no máximo 15 (minutos) minutos, 
independentemente da localização das instalações da Contratada; 

12 – A Contratada deve permanecer no local da ocorrência, contando a partir da chegada do 
profissional técnico de vistoria, até ser dispensado por representante autorizado do Contratante ou 
até a chegada de autoridade policial, tempo considerado suficiente para a plena solução de 
ocorrências; 

 13 – O profissional técnico de vistoria deverá, uma vez no local da ocorrência, tomar as ações 
cabíveis para normalização do sistema local, informando posteriormente o ocorrido à Central de 
Monitoramento para providências e registro; 

14 – A Contratada deverá encaminhar mensalmente a Contratante relatório de ocorrências ou 
disponibilizá-lo através de aplicativos que não acarretem custos à Contratante (software pago ou 
que possua custos de licenciamento)." 
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15 – Nos casos de Sinalização de Pânico com alarme desarmado, a empresa de monitoramento 
realizará a checagem remota através do CFTV (câmeras) para averiguação e telefonará na 
Câmara Municipal de Matão imediatamente - solicitando a contra-senha para confirmação se o 
ambiente está seguro e em condições normais. Caso não seja confirmada a senha, a viatura será 
enviada para verificar o local (Câmara Municipal de Matão) para averiguação da situação. Havendo 
a necessidade de socorro policial, os funcionários da viatura (juntamente com a equipe da empresa 
contratada) realizarão todas as operações necessárias para o acionamento da polícia militar 
visando o socorro e solução da situação anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 

Se ninguém atender ao telefone, a empresa de monitoramento enviará a viatura de apoio para 
verificar o local. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da viatura (juntamente 
com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações necessárias para o 
acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação anormal encontrada na 
Câmara Municipal de Matão. 

15.1 – Nos casos de Sinalização de Pânico com alarme armado, a empresa de monitoramento 
realizará a checagem remota através do CFTV (câmeras) para averiguação e enviará a viatura 
para verificar o local. Constatando que não há ninguém no local, a empresa de monitoramento 
entrará em contato com a sua equipe técnica para reparação do sistema ou para orientar a 
Contratante na tomada das providências cabíveis se o equipamento ainda estiver no prazo de 
garantia. 
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ANEXO II  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A empresa ______________________________, com sede na _____________, 

C.N.P.J.  nº _______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) 
Sr.(a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em 
licitação na modalidade CONVITE nº 02/2017, podendo praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO 
 
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

CONVITE nº 02/2017 

 21 

 
 

ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
A empresa _________________________________________, aqui devidamente 

representada por ______________________________________, infra-assinado, DECLARA, por 
este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do CONVITE Nº 02/2017, dos 
respectivos documentos e anexos da Licitação.  

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser 
tomadas pela Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão quanto à 
habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento 
quanto a habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 
 

 
                                       Local, data. 
 
 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

    
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 
CONVITE nº 02/2017, realizado pela Câmara Municipal de Matão. 
 
 
 
 
    Matão, aos ______ de _______________ de 2017. 
 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA_____________________________ 

 
Aos _______ (________) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 

nesta cidade  de Matão, Estado de São Paulo, compareceram  as  partes  entre  si justas e 
contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO, com  sede  nesta cidade 
de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  
neste  ato  legalmente representada pelo seu Presidente, SR. VALTER LUIZ TREVIZANELI, 
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 16.137.410-SSP/SP e CPF nº 071.856.098-10, daqui   por   
diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa ___________, 
com  sede  nesta cidade de Matão-SP, ______________, nº  ______,  inscrita no CNPJ sob nº 
___________,  neste  ato  legalmente representada pelo seu ___________, SR. ________, 
brasileiro, _______, portador  do   RG nº  _______ e CPF nº ________, daqui   por   diante   
denominada   simplesmente "CONTRATADA”, na presença de duas testemunhas no   final 
qualificadas e assinadas, resolvem firmar o presente Contrato com Dispensa de Licitação – 
Contratação Direta nº 05/2016, nos termos do inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações, regendo-se pela referida Lei e pelas seguintes cláusulas:  
 
CLÁUSULA 1ª - OBJETO: 
 
I - Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, 24 horas por dia, sete dias por semana, das 
áreas que integram o escopo da contratação, por meio do monitoramento remoto, a partir de 
central própria, especificamente instalada na CONTRATADA, com o objetivo de monitorar 
remotamente o sistema de alarmes instalado na CONTRATANTE, incluindo o acompanhamento 
permanente de violações, intrusões e outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de 
acordo com as melhores práticas vigentes de segurança. 
 
II - Prestação de serviços de inspeção técnica por monitor externo das áreas que integram o 
escopo da contratação, a partir de comunicados de ocorrências constatadas por uma central de 
monitoramento remoto de sistemas de monitoramento eletrônico, incluindo o fornecimento de 
veículos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos peculiares à execução do serviço, 
conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos.  

As especificações dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA constam detalhadas no 
Termo de Referência, ANEXO I deste contrato.  
 
CLÁUSULA 2ª - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
 
O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos da Lei federal nº 8.666/93. 
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Qualquer incidente que vier a ocorrer no período supracitado será de responsabilidade da 
Contratada, salvo os casos fortuito decorrente de eventos da natureza, como catástrofes, ciclones, 
tempestades anormais ou força maior.  
 
A contratada garantirá a qualidade dos serviços, obrigando-se a reparar o que for executado em 
desacordo com o apresentado na proposta. 
 
CLÁUSULA 3ª - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Pela execução dos serviços de que trata o presente contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA a importância global de R$ _________ (______________). 
 
O prazo máximo para a efetivação do pagamento (depósito em conta ou boleto) será em 10 (dez) 
dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente discriminada e atestada por servidor 
designado. 
 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 
ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 
 
Se for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à 
empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro horas. 
 
  
CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados pela Câmara 
Municipal de Matão; 
 
Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução do contrato; 
 
Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, cabendo-lhe, 
integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela 
Câmara municipal de Matão; 
 
Disponibilizar equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos serviços de 
monitoramento eletrônico;  
 
Executar os serviços obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego de mão de obra 
especializada, materiais e técnica de primeira qualidade, observando orientação do Contratante;  
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Iniciar, imediatamente após o recebimento de autorização do Contratante, a prestação dos 
serviços informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir 
o serviço conforme o estabelecido; 
  
Prestar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga prontamente atender, designando um 
representante ou preposto com poderes para tratar com a Contratante; 
 
Permitir ao Contratante a fiscalização, a vistoria dos serviços e o acesso às suas dependências, 
bem como prestar, quando solicitadas, informações visando o bom andamento dos serviços; 
  
Atender de imediato às reclamações do Contratante sobre a execução do serviço. No caso de 
recusa ou demora por parte da Contratada de atendimento a qualquer reclamação do Contratante, 
poderá este confiar a outrem a execução dos serviços reclamados a expensas da Contratada, 
cujas despesas serão descontadas, de uma só vez quando do pagamento mensal subsequente 
devido pelo Contratante, não cabendo impugnação de seu valor e sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
  
Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, 
omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos serviços, indenizando o 
Contratante por qualquer dano ou prejuízo decorrente desses defeitos, erros, falhas, omissões ou 
irregularidades; 
 
Sugerir ao gestor do contrato eventuais alterações nos pontos de instalação dos sensores, outros 
equipamentos e procedimentos; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação; 
 
As alterações na programação da central de alarme, reprogramações, bem como a execução das 
rotinas de manutenção preventiva e manutenção corretiva no sistema de monitoramento eletrônico 
(instalado na Câmara Municipal de Matão pela empresa Soseg Segurança Eletrônica Ltda – Me), 
durante o período de garantia dos produtos que perfaz de 06/04/2016 a 04/04/2017, só poderão 
ser realizados pela Contratada mediante autorização da Contratante; 
 
Realizar as alterações necessárias na programação da central, nos sensores e demais 
equipamentos, sempre que necessário, sem cobrança de nenhum custo adicional à Contratante, 
observando a garantia dos produtos que perfaz de 06/04/2016 a 04/04/2017 – período em que a 
Contratada deverá comunicar previamente a Contratante a necessidade dos serviços e executá-los 
após a anuência da Câmara Municipal de Matão; 
 
Orientar a Contratante, sempre que necessário, sobre os problemas ocorridos e o que exigir da 
garantia; 
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A Contratada deverá garantir a proteção e o sigilo das senhas de acesso fornecidas pela Câmara 
Municipal de Matão para possibilitar o acesso ao sistema de CFTV e solicitar imediatamente a 
Contratante sempre que for necessária a troca das senhas por motivos de segurança; 
 
A Contratada deverá arcar com todas as atividades e custos provenientes do acesso dos seus 
equipamentos ao sistema de CFTV da Câmara, incluindo software, acesso à Internet, 
configurações, etc; 
 
Quaisquer irregularidades apresentadas no sistema de CFTV que impeçam a Contratada de obter 
as imagens para auxiliar no monitoramento das sinalizações do sistema de alarme, deverão ser 
comunicadas a Contratante, no prazo máximo de 24 horas, para devidas providências. 
 
CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto deste 
contrato, fixando-lhe, quando não pactuado neste contrato, prazo para corrigi-las; 
 
Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação; 
 
Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de início 
da execução dos mesmos;  
 
Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 
 
Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, verificando se, no 
desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo cumpridos os serviços contratados de forma 
satisfatória e documentando as ocorrências havidas; 
 
Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários, todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 
 
Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário; 
  
Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, 
correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela Contratada, no prazo pactuado, 
mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas; 
  
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto 
à aplicação de sanções e alterações do mesmo; 
 
A Câmara Municipal de Matão poderá disponibilizar a Contratada, em conformidade com as 
normas de segurança da internet, até 42 (quarenta e duas) câmeras, conforme Tabela indicativa 
de quantidades de pontos de instalação de Câmaras, para auxiliar no monitoramento remoto do 
sistema de alarmes.  
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CLÁUSULA 6ª - DO REAJUSTE DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
Os preços constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo prazo de 12 
(doze) meses, sendo que após este prazo, o reajuste deverá ser feito com base na variação do 
INPC/IBGE referente ao período. 
 
Os reajustes seguintes serão anuais, obedecendo à variação ocorrida no período. 
 
Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo indexador devidamente autorizado pelo 
Governo Federal, de comum acordo entre as partes. Na eventualidade da alteração da legislação 
que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, providências serão tomadas visando a 
perfeita adequação às novas regras que forem editadas. 
 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a necessidade de 
aditamento, desde que justificado o interesse público. 
 
CLÁUSULA 7º - DAS SANÇÕES:  
 
Pela inexecução parcial ou total deste contrato, poderá aplicar a CONTRATADA, sem prejuízo das 
penalidades fixadas nos incisos I, III e IV, do artigo 87, do Estatuto das Licitações, às multas: 

 
I- De 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total ou parte da obrigação não cumprida; 
 
II- No valor igual à diferença de preço resultante da nova contratação realizada para 
complementação da obrigação não cumprida; 
 
As penalidades previstas nos itens anteriores são alternativas, prevalecendo a de maior valor. 
 
CLÁUSULA 8º - RECURSOS FINANCEIROS: 
 
As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00 -   Outros Serviços de Terceiros. 
 
 
CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO: 
 
Para a rescisão do presente contrato, aplicam-se no que couber as disposições previstas nos 
Artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.   
 
CLÁUSULA 10ª - DO FORO: 
 
Fica eleito o foro desta Comarca de Matão com exclusão de outro qualquer para dirimir as 
questões oriundas deste Contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por 
arbitramento na forma do Código Civil. 
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CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Ficam fazendo parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, os demais 
documentos, bem como a proposta da Contratada, que se encontra arquivadas   na   Câmara 
Municipal de Matão. 
  
 E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 04 vias de 
igual teor, e para um único efeito de direito, na presença de duas testemunhas adiante assinadas. 

 

 

Câmara Municipal de Matão, aos ____ de _________________ de 2017. 

______________________________________________ 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 

Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 

      CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO CONTRATADA 

         

  

  

 

 

  

R.G. Nº  R.G. Nº 

Testemunha Testemunha 

 

VISTO E APROVADO:  

 

DRA. CAMILA FERNANDA RIBEIRO 

Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Matão 
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ANEXO VI - PLANILHA 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

 
 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL 
 
 
 

Monitoramento eletrônico 24h e prestação de serviços de 
inspeção técnica por monitor externo. 
 

R$ 

 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 
Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 
Prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato para início dos serviços;  

 
Forma de pagamento: até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal  

 
Nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante legal; 
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ANEXO VII 

FICHA DE MONITORAMENTO 

OCORRÊNCIAS E PROCEDIMENTOS 

01 – SINALIZAÇÃO DE DISPARO 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação. Havendo necessidade, acionará a viatura de apoio para 
verificar o local. Caso a viatura necessite da presença do cliente, o mesmo será acionado 
para abertura do local e receberá todo o apoio da equipe da Contratada para o 
acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação anormal 
encontrada na Câmara Municipal de Matão. 

Constatando que repetidas sinalizações de disparo são provenientes de mau 
funcionamento de algum equipamento sensor, a empresa de monitoramento entrará em 
contato com a sua equipe técnica para provisoriamente (e remotamente) realizar as 
atividades cabíveis para evitar as sinalizações de disparo falso do sensor danificado até a 
reparação do problema pela equipe técnica da Contratada durante o expediente da 
Contratante ou ainda para orientar a Contratante na tomada das providências cabíveis se 
o equipamento estiver no prazo de garantia. 

02 – SINALIZAÇÃO DE PÂNICO 

02.1 - Com alarme desarmado 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação e telefonará na Câmara Municipal de Matão imediatamente - 
solicitando a contra-senha para confirmação se o ambiente está seguro e em condições 
normais. Caso não seja confirmada a senha, a viatura será enviada para verificar o local 
(Câmara Municipal de Matão) para averiguação da situação. Havendo a necessidade de 
socorro policial, os funcionários da viatura (juntamente com a equipe da empresa 
contratada) realizarão todas as operações necessárias para o acionamento da polícia 
militar visando o socorro e solução da situação anormal encontrada na Câmara Municipal 
de Matão. 

Se ninguém atender ao telefone, a empresa de monitoramento enviará a viatura de 
apoio para verificar o local. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da 
viatura (juntamente com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações 
necessárias para o acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação 
anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 
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02.2 - Com o alarme armado 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação e enviará a viatura para verificar o local. Constatando que 
não há ninguém no local, a empresa de monitoramento entrará em contato com a sua 
equipe técnica para reparação do sistema ou para orientar a Contratante na tomada das 
providências cabíveis se o equipamento ainda estiver no prazo de garantia. 

03 – SINALIZAÇÃO DE COAÇÃO 

03.1 - Alarme desarmado com senha de coação 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação e telefonará na Câmara Municipal de Matão imediatamente - 
solicitando a contra-senha para confirmação se o ambiente está seguro e em condições 
normais. Caso não seja confirmada a senha, a viatura será enviada para verificar o local 
(Câmara Municipal de Matão) para averiguação da situação. Havendo a necessidade de 
socorro policial, os funcionários da viatura (juntamente com a equipe da empresa 
contratada) realizarão todas as operações necessárias para o acionamento da polícia 
militar visando o socorro e solução da situação anormal encontrada na Câmara Municipal 
de Matão. 

Se ninguém atender ao telefone, a empresa de monitoramento enviará a viatura de 
apoio para verificar o local. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da 
viatura (juntamente com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações 
necessárias para o acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação 
anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 

03.2 - Alarme armado com senha de coação 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação e telefonará no celular do usuário que armou o alarme e 
acionou a coação, perguntando a contra-senha. Caso não seja confirmada a senha, a 
viatura será enviada para verificar o local (Câmara Municipal de Matão) para averiguação 
da situação. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da viatura 
(juntamente com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações 
necessárias para o acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação 
anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 

Se ninguém atender ao telefone, a empresa de monitoramento enviará a viatura de 
apoio para verificar o local. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da 
viatura (juntamente com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações 
necessárias para o acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação 
anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 
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04 – ABERTURA E FECHAMENTO 

04.1 - Desarme fora do horário 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação e telefonará na Câmara Municipal de Matão imediatamente - 
solicitando a contra-senha para confirmação se o ambiente está seguro e em condições 
normais, e o horário que a pessoa pretende armar o alarme.  

Se ninguém atender ao telefone, a empresa de monitoramento telefonará 
imediatamente no celular do usuário que desarmou o alarme e solicitará a contra-senha 
para confirmação se o ambiente está seguro e em condições normais, e também o horário 
que a pessoa pretende armar o alarme.  

Nos casos do não atendimento das chamadas telefônicas ou da não confirmação da 
senha, a viatura será enviada para verificar o local (Câmara Municipal de Matão) para 
averiguação da situação. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da 
viatura (juntamente com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações 
necessárias para o acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação 
anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 

04.2 - Sistema não armado no horário 

A empresa de monitoramento realizará a checagem remota através do CFTV 
(câmeras) para averiguação e telefonará na Câmara Municipal de Matão imediatamente - 
solicitando a contra-senha para confirmação se o ambiente está seguro e em condições 
normais, e o horário que a pessoa pretende armar o alarme.  

Se ninguém atender ao telefone, a empresa de monitoramento telefonará 
imediatamente nos celulares dos usuários cadastrados e solicitará a contra-senha para 
confirmação se o ambiente está seguro e em condições normais, e também o horário que 
a pessoa pretende armar o alarme. Caso o prédio esteja vazio e a pessoa cadastrada da 
Câmara solicite, a Contratante armará remotamente o sistema. 

Nos casos do não atendimento das chamadas telefônicas ou da não confirmação da 
senha, desde que não tenha sido detectada a presença de pessoas dentro do prédio, a 
Contratante armará remotamente o sistema. 

Nos casos do não atendimento das chamadas telefônicas ou da não confirmação da 
senha, desde que tenha sido detectada a presença de pessoas dentro do prédio, a viatura 
será enviada para verificar o local (Câmara Municipal de Matão) para averiguação da 
situação. Havendo a necessidade de socorro policial, os funcionários da viatura 
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(juntamente com a equipe da empresa contratada) realizarão todas as operações 
necessárias para o acionamento da polícia militar visando o socorro e solução da situação 
anormal encontrada na Câmara Municipal de Matão. 

05 – SINALIZAÇÕES DE FALHA OU FALHA DE ENERGIA E/OU BATERIA  

A empresa de monitoramento entrará em contato com a sua equipe técnica para 
provisoriamente (e remotamente) realizar as atividades cabíveis para evitar sinalizações 
de disparo falso (ou outros inconvenientes) até a reparação do problema pela equipe 
técnica da Contratada durante o expediente da Contratante ou ainda para orientar a 
Contratante na tomada das providências cabíveis se o equipamento estiver no prazo de 
garantia. 

06 – SINALIZAÇÕES DE FALHA OU FALHA DE SIRENE 

A empresa de monitoramento entrará em contato com a sua equipe técnica para 
provisoriamente (e remotamente) realizar as atividades cabíveis para evitar sinalizações 
de disparo falso (ou outros inconvenientes) até a reparação do problema pela equipe 
técnica da Contratada durante o expediente da Contratante ou ainda para orientar a 
Contratante na tomada das providências cabíveis se o equipamento estiver no prazo de 
garantia. 

07 – SINALIZAÇÕES DE FALHA OU FALHA DE TESTE PERIODICO 

A empresa de monitoramento entrará em contato com a sua equipe técnica para 
provisoriamente (e remotamente) realizar as atividades cabíveis para evitar sinalizações 
de disparo falso (ou outros inconvenientes) até a reparação do problema pela equipe 
técnica da Contratada durante o expediente da Contratante ou ainda para orientar a 
Contratante na tomada das providências cabíveis se o equipamento estiver no prazo de 
garantia. 

08 – SINALIZAÇÕES DE FALHA OU FALHA DE GPRS 

A empresa de monitoramento entrará em contato com a sua equipe técnica para 
provisoriamente (e remotamente) realizar as atividades cabíveis para que o sistema 
continue plenamente operante através das tecnologias Internet e linha telefônica até a 
reparação do problema pela equipe técnica da Contratada durante o expediente da 
Contratante ou ainda para orientar a Contratante na tomada das providências cabíveis se 
o equipamento estiver no prazo de garantia. 

 

09 – SINALIZAÇÕES DE FALHA OU FALHA DE INTERNET 
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A empresa de monitoramento entrará em contato com a sua equipe técnica para 
provisoriamente (e remotamente) realizar as atividades cabíveis para que o sistema 
continue plenamente operante através das tecnologias GPRS e linha telefônica até a 
reparação do problema pela equipe técnica da Contratada durante o expediente da 
Contratante ou ainda para orientar a Contratante na tomada das providências cabíveis se 
o equipamento estiver no prazo de garantia. 

10 – SINALIZAÇÕES DE FALHA OU FALHA DE LINHA TELEFONICA 

A empresa de monitoramento entrará em contato com a sua equipe técnica para 
provisoriamente (e remotamente) realizar as atividades cabíveis para que o sistema 
continue plenamente operante através das tecnologias GPRS e Internet até a reparação 
do problema pela equipe técnica da Contratada durante o expediente da Contratante ou 
ainda para orientar a Contratante na tomada das providências cabíveis se o equipamento 
estiver no prazo de garantia. 

 

 


