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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO DE PREGÃO DA POLÍCIA CIVIL 

http://www.policiacivil.rj.gov.br 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1- O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por sua Secretaria de Estado de Segurança, 

através da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua da Relação, 42, 

Centro, Rio de Janeiro, torna público que, devidamente autorizada pelo Ordenador de 

Despesas, conferido pela Resolução SESEG nº 1228 de 11/09/2018, publicada no 

DOERJ nº 168, de 12/09/2018, na forma do disposto no processo administrativo n.º E-

09/175/0085/2018, de 20/09/2018, que no dia, hora e endereço eletrônico indicados no 

item 3 deste edital, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, pelos Decretos Estaduais nºs 31.863 e 31.864, ambos de 16 de 

setembro de 2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, do Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 1980, e 

respectivas alterações, do Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de outubro de 2009, do 

Decreto Estadual nº 42.091, de 27 de outubro de 2009, do Decreto Estadual nº 42.301, 

de 12 de fevereiro de 2010, do Decreto Estadual nº 41.203, de 03 de março de 2008, da 

Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011, demais Resoluções editadas pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e disposições legais aplicáveis e do 

disposto no presente edital. 

 

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

eletrônico www.compras.rj.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e 

conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos 

autos do processo em epígrafe. 

 

1.3- As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os 

veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas. 

 

1.4- O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, 

podendo, alternativamente, ser adquirido uma via impressa mediante permuta de uma 
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resma de papel A4 reciclável na Rua da Relação, 42, sala 304, Centro, Rio de Janeiro, 

RJ. 

 

1.5- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 

interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à 

abertura da sessão, por escrito, no seguinte endereço: Rua da Relação, 42, sala 304, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, de 10 horas até 16 horas, ou, ainda, mediante confirmação 

de recebimento, por fac-símile, ou e-mail licitacao.pcerj@bol.com.br ou 

cpl@pcivil.rj.gov.br. 

 

1.5.1-Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 

responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), 

antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 

 

1.6- Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) 

dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua da Relação, 42, 

sala 304, Centro, Rio de Janeiro, RJ, de 10 horas até 16 horas, ou, ainda, mediante 

confirmação de recebimento, por fac-símile, ou e-mail licitacao.pcerj@bol.com.br ou 

cpl@pcivil.rj.gov.br. 

 

1.6.1- Caberá ao Ordenador de Despesas decidir sobre a impugnação no prazo de até 

vinte e quatro horas. 

 

1.7- Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão 

divulgados mediante nota no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br através do nº 

004/18 na parte relacionada a futuras licitações, ficando as empresas interessadas 

obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

 

1.7.1- É de total responsabilidade dos interessados acompanharem todas as mensagens 

postadas no campo aviso, através do nº da licitação no portal (www.compras.rj.gov.br). 

 

2 - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

(item alterado pela Resolução PGE nº 3.879, de 28.04.2016). 

 

2.1- O objeto do presente pregão eletrônico é a contratação solução continuada de 

serviços técnicos especializados, on site, de manutenções preventivas e corretivas, com 

fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo monitoramento remoto dos alarmes 

dos sistemas e subsistemas tendo em vista ações de resolução de possíveis problemas na 

infraestrutura do ambiente de sala cofre. 

 

2.2- O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço 

global. 

 
3 - DA ABERTURA 

 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as 
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suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação 

mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo: 

 

SITUAÇÃO DIA MÊS ANO HORÁRIO 

Início Acolhimento de Propostas 11 DEZ 2018 11h00min 

Limite Acolhimento de Propostas 26 DEZ 2018 14h30min 

Data da Abertura das Propostas 26 DEZ 2018 14h30min 

Data da Realização do Pregão 26 DEZ 2018 14h31min 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE (ÚNICO) 

Processo: E-09/175/0085/2018 Prazo Impugnação: até 02 dias úteis 

Data da Publicação: 10/12/2018 Nº Licitação no portal: 004/18 

Portal: www.compras.rj.gov.br 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília. 

 

3.2- Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará 

automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subseqüente, 

independentemente de nova comunicação. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1- O valor máximo estimado para o presente pregão é de R$ 897.200,80 (Oitocentos 

e Noventa e Sete Mil, Duzentos Reais e Oitenta Centavos), sendo desclassificado o 

licitante que ofertar preço superior ao limite estabelecido. 

 

4.2- Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

FONTE: 232 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2133.06.181.0064.8308 

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 

 

5 - TIPO DE LICITAÇÃO 

 

5.1- O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo menor preço global por lote 

(único). 

 

5.2 O preço máximo admitido pela PCERJ é R$ 897.200,80 (Oitocentos e Noventa e 

Sete Mil, Duzentos Reais e Oitenta Centavos). 

(item incluído pela Resolução PGE nº 4.012/2017 de 17.01.2017) 
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6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

(itens alterados pela Resolução PGE nº 3.731, de 10.03.2015) 

 

6.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, 

mantido pela SEPLAG. 

 

6.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como nos incisos 

III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 

6.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 

Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

6.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem 

econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

6.4 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas 

arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

6.5 O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º. 

 

6.5A- O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram 

aplicadas penalidades de suspensão temporária de participação em licitação, 

impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por 

qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, 

cujos efeitos ainda vigorem. (item incluído pela Res. PGE Nº 3788 de 09.07.2015) 

 

6.5.1 Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.5, deixará de ser concedido 

ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por 

meio do Decreto Estadual nº 42.063/2009.  

 

6.6 (item excluído pela Resolução PGE nº 4.202, de 17.04.2018) 

 

7- CREDENCIAMENTO 

 

7.1- Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente 

credenciados junto ao SIGA, devendo o credenciamento ser realizado no prazo de até 

três dias úteis da data de abertura da sessão, conforme previsto no art. 5º, § 2º do 

Decreto nº 31.864/2002. 
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7.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de código para acesso ao SIGA. 

 

7.2.1- O licitante obterá o código de acesso ao SIGA junto ao endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br, clicando na área de Registro de Fornecedor que se encontra na 

parte do meio do portal e seguindo as orientações de preenchimento. O Portal contém 

um manual orientando o preenchimento. 

 

7.2.1.1- O licitante deverá preencher algumas telas, digitando informações sobre a 

empresa, pessoas que irão operar o SIGA e as famílias de itens que fornece. Após essa 

digitação, o licitante deverá baixar, em local indicado no Portal, um arquivo contendo 

um Termo de Responsabilidade o qual deverá imprimir e assinar. Junto com esse Termo 

de Responsabilidade o licitante deverá enviar a documentação requerida para a 

SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão, no endereço informado no portal.  

 

7.2.1.2- Após o recebimento da documentação, a SEPLAG, através do SIGA, enviará 

para o e-mail informado do licitante o código de acesso às funcionalidades do SIGA. 

Quando o licitante acessar o SIGA deverá colocar seu código informado e a senha: 

SIGA. Essa senha servirá apenas para o primeiro acesso, pois o sistema irá solicitar que 

o licitante digite uma senha nova, confirme essa senha e escreva uma pergunta e 

resposta. O sistema confirmará a nova senha que deverá ser usada nos próximos 

acessos.  

 

7.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo à SEPLAG ou ao órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 

 

7.4- A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à 

SEPLAG, para imediato bloqueio de acesso.  

 

7.5- O credenciamento do licitante junto ao SIGA implica na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

8.1- Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste edital, a participação neste pregão 

eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao SIGA, pela digitação de sua 

senha privativa e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 

por meio do SIGA, no período compreendido entre a data de início e de encerramento 

do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital. 

 

8.2- O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no SIGA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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8.3- Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá 

manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do SIGA, o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 

 

8.3.1- No momento da abertura da sessão pública, o licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema informatizado, que firmou a Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta constante do Anexo VII, que deverá ser apresentada no 

momento indicado pelo item 14.2.1. 

 

8.4- Caberá ao licitante acompanhar as operações no SIGA durante a sessão pública do 

pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1- A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do 

SIGA, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 

 

9.1.1- Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada.  

 

9.1.2- O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo II), somente 

será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final. 

 

9.1.3- Os documentos anexados durante a inserção da proposta de preços (folders, 

prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, não sendo admitida a 

veiculação do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material 

timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificação do licitante. 

 

9.1.4- As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 

material(is) constante(s) do objeto desta licitação. 

 

9.2- A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas 

relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, 

tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 

cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 

9.2.1- Quando a execução do objeto contratual envolver a prestação de serviços com 

mão de obra residente, a proposta de preços deverá ser formulada com base na norma 

coletiva da entidade representativa da respectiva categoria do local da efetiva prestação 

dos serviços.  

 

9.3- Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei 
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Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do 

Anexo 7 do Edital.  

 

9.4- O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, 

deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio 

CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016, sendo este valor considerado 

para efeito de competição na licitação. (item alterado pela Resolução PGE n.º 4.132, 

de 18.09.2017) 

 

9.5- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 

aquelas com preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexeqüível. 

 

9.6- A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 

neste Edital. 

 

9.7- Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias 

contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3. 

 

9.7.1- Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 

de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 

da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, este poderá solicitar a prorrogação da 

validade da proposta por igual prazo. 

 

10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

10.1- A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de 

abertura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da 

conformidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar 

lances, exclusivamente por meio do SIGA, sendo o licitante imediatamente informado 

do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

10.1.1- O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no 

horário de 09h00min às 18h00min e, após esse período, será bloqueado para tal 

finalidade.  

 

10.2- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as 

suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

 

10.3- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo 

próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

10.4- Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do 

lance.  
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10.5- No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o SIGA permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados.  

 

10.6- Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do SIGA (chat 

mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora para a 

reabertura da sessão.  

 

10.7- A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, 

aleatoriamente determinado pelo SIGA, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

 

10.7.1- Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar 

solicitação de cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da 

sessão pública, que poderá ser aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o 

transcurso do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de 

solicitação de cancelamento de lances. 

 

10.7.2- O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até as 17h20min., 

tendo em vista que, às 18h, o sistema será bloqueado automaticamente para envio de 

lances e continuidade da disputa.  

 

10.8- Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de 

preços de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto 

no item 9.5.  

 

10.8.1 No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo apresentados 

lances, sem prejuízo do disposto no item 11.3, será assegurada preferência como critério 

de desempate, sucessivamente, aos bens e serviços: (a) produzidos no País; (b) 

produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (c) produzidos ou prestados por 

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e (d) 

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o 

empate, o sorteio público será utilizado como critério de desempate. (item incluído pela 

Resolução PGE nº 4.048, de 30.03.2017). 

 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1- O julgamento obedecerá ao critério de menor preço, na forma do item 5. Será 

declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras 

deste edital, especialmente o item 11.3. 
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11.1.1- As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de 

cada item do lote, conforme consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e 

Preços Unitários – Anexo IX do Edital, sob pena de desclassificação da proposta de 

preços, ainda que esta consigne o menor preço global do lote. 

 

11.2-O SIGA informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor 

valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 

quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do subitem 11.3 deste 

Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir acerca da aceitação do menor lance ofertado e, 

ainda, negociação visando à sua redução. 

 

11.3- Havendo empate no momento do julgamento das propostas de preços será 

assegurada às microempresas e empresas de pequeno porte a preferência na contratação, 

caso a proposta de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal 

condição. 

 

11.3.1- Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas 

ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas 

apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada. 

 

11.3.2- Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de 

preclusão.  

 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, 

abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem 

classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de 

igual direito. 

 

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e 

existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua 

proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta 

inferior à melhor classificada. 

 

11.3.3- Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 

contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame.  

 

11.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a 

sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
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11.4.1- Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste 

Edital, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 

 

11.5- O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 

no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br. 

 

11.6- A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que 

não resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 

 

12 - DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 - Regas Gerais 

 

12.1.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor 

da proposta de preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar para o seguinte 

endereço: Rua da Relação, 42, sala 304, Centro, Rio de Janeiro, RJ, no prazo máximo 

de três dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública: 

 

a) declaração de que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da 

participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, na forma do Anexo VIII – 

Declaração de inexistência de penalidade; (item incluído pela Resolução PGE nº 

3.731, de 10.03.2015) 

 

b) os documentos de habilitação previstos no item 12.2 a 12.6; (item alterado pela 

Resolução PGE nº 3.731, de 10.03.2015) 

 

c) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando 

a planilha de custos. 

 

12.1.1.1 Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de 

Fornecedores do Estado, por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da 

União. (item incluído pela Resolução PGE nº 3.731, de 10.03.2015) 

 

12.1.1.2 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 

14.2, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em 

vigor, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição. 

(item incluído pela Resolução PGE nº 3.731, de 10.03.2015) 

 

12.1.2- Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, 

na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo Ordenador de Despesas na hipótese de 

existência de recursos. 
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12.1.3- Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro 

examinará a oferta subseqüente na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 

sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

12.1.4 O Certificado de Registro Cadastral do Estado - CRC, mantido pela 

Subsecretaria de Recursos Logísticos – SUBLO, da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá ser apresentado em substituição aos 

documentos elencados nos subitens 12.2.1; 12.3.1; 12.4.1 e 12.6.1. (item alterado pela 

Resolução PGE nº 3.363, de 10.06.2013). 

 

12.1.4.1 Os licitantes cadastrados deverão, ainda, apresentar os documentos de 

qualificação técnica que não os previstos no item 12.5.1 e os demais relativos à 

qualificação econômico-financeira, que não os mencionados no item 12.4.1. 

 

12.1.4.2 Os licitantes não cadastrados deverão apresentar os documentos de habilitação 

indicados nos itens 12.2 a 12.6.  (subitem alterado pela Resolução PGE nº 3.363, de 

10.06.2013). 

 

12.2. Habilitação Jurídica 

 

12.2.1- Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 

conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores. 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, 

deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas 

naturais incumbidas da administração;  

 

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem 

como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 

5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.  
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12.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

(item alterado pela Resolução PGE nº 3.735, de 10.03.2015) 

 

12.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos:  

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: (item alterado 

pela Resolução PGE nº 4.296, de 27/11/2018) 

 

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd', do Parágrafo Único, do art. 11, da Lei 

nº 8.212, de 1991;  

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação de Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, bem como de 

Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta 

em que constem ambas as informações; ou, ainda, Certidão comprobatória de que o 

licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;  

 

c.2.1) Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de 

regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda, e de Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, 

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidão comprobatória 

de que o licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, 

ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, 

não esteja sujeito à inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  
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e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 

12.3.2.1- Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na 

forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação 

habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida 

para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. (item 

alterado pela Resolução PGE nº 4.269, de 24.09.2018). 

 

12.3.2.2 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de 

pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativas. (item alterado pela Resolução PGE nº 3.769, de 03.06.2015 e 

Resolução nº 4.269. de 24.09.2018) 

 

12.3.2.3- O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante 

requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública. 

 

12.3.2.4- A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

art. 81, da Lei nº 8.666/93.  

 

12.4 Qualificação Econômico-Financeira 

(itens alterado/incluído pela Resolução PGE nº 4.010/2017 de 17.01.2017). 

 

12.4.1 O licitante detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar 

certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos 

distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial 

da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de 

sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação 

judicial, ou de execução patrimonial. 

 

12.4.2 Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo 

de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso 

seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, 

que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.  

 

12.5- Qualificação Técnica  

 

12.5.1- Relativamente à qualificação técnica, sem prejuízo das demais regras previstas 

no artigo 30 da Lei n.º 8.666/93, deverá ser exigida a comprovação de aptidão de 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
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pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

 

12.5.2- O atestado indicado no item 12.5.1, atestado de capacidade técnica, deverá ser 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo, ainda, ser 

registrado no CREA, estar acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, 

comprovando que a já executou de forma satisfatória serviços de manutenção 

preventiva programada e corretiva de célula estanque do tipo Sala Cofre, certificadas 

pela norma ABNT NBR 15247 e NBR 60529 conforme especificações técnicas e 

normas de certificação elencadas nos Anexos A e B; 

 

12.5.3- O licitante vencedor deverá apresentar atestado de que é capacitada a realizar 

teste de estanqueidade de Sala Cofre; 

 

12.5.4- A contratada deverá apresentar declaração da própria contratada, informando 

que possuirá, na data de assinatura do contrato e durante toda a sua vigência, 

instalações, pessoal qualificado, estrutura de suporte e de troca de informações com a 

PCERJ, suficientes para atender prontamente as demandas inerentes ao objeto a ser 

contratado; 

 

12.5.5- A contratada deverá manter em seu quadro Engenheiro, devidamente registrado 

no CREA, habilitado e experiência comprovada no exercício da função de responsável 

técnico por serviço de manutenção de Salas Cofre compatíveis com as especificações 

técnicas e normas de certificação elencadas nos Anexos A e B. 

 

12.5.6 A LICITANTE poderá realizar vistoria técnica até 48 (quarenta e oito) horas 

antes da data fixada para a sessão pública, para fins de verificação do ambiente em que 

o serviço será executado. 

 

12.5.7 A vistoria poderá ser realizada em dias úteis, das 9h às 17h, bastando para isso 

agendamento com o DTI/DGTIT (Tel.: 2332-9936 ou 2334.9707), com o(s) servidor(es) 

Waldecyro de Oliviera Barros. 

 

12.5.8 Em nenhuma hipótese a LICITANTE poderá alegar desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo ao objeto, 

responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos (Anexo D-2 do Termo 

de Referência). 

12.5.9. Para comprovação da vistoria deverá ser lavrado Termo de Vistoria, assinado 

pelo representante da empresa e por servidor da CONTRATANTE, conforme modelo 

constante do Anexo D-2 do Termo de Referência. 

 

12.6- Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal 

 

12.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo V, de que 

não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos 
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desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor 

de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

12.7 - Do Prazo de Validade das Certidões 

 

12.7.1- As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

12.8- COOPERATIVAS 

 

12.8.1- Será admitida a participação de cooperativas que atendam, conforme o caso, as 

exigências da cláusula 12 deste ato convocatório, no que couber, e apresentem, no 

envelope de habilitação os seguintes documentos: 

I - ata de fundação; 

II - estatuto (com ata da assembléia de aprovação); 

III - regimento interno (com ata da aprovação); 

IV - regimento dos fundos (com ata de aprovação); 

V - edital de convocação de assembléia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e 

conselheiros; 

VI - registro da presença dos cooperados em assembléias gerais; 

VII - ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 

deste certame, se vencedora; 

VIII - relação dos cooperados que executarão o objeto, acompanhada dos documentos 

comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa. 

 

12.8.2- Não será admitida participação de cooperativas fornecedoras de mão-de-obra, 

mas apenas as prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados. 

 

13 - DOS RECURSOS 

 

13.1- O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do 

SIGA, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro 

expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual período, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do 

processo administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

13.2- A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de recurso 

e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

13.3- As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para 

o e-mail licitacao.pcerj@bol.com.br e/ou cpl@pcivil.rj.gov.br ou para o fax (21) 2332-

9827 ou 2332-9921, com posterior envio do original, desde que observado, quanto a 

este último, o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do 

certame. 
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13.4- A não apresentação das razões acarretará como conseqüência a análise do recurso 

apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

13.5- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

13.6- As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do 

pregoeiro que, no prazo de 03 (três) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão final. 

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1- Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesas. 

Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Ordenador de Despesas 

adjudicará e homologará o procedimento. 

 

14.2- Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Ordenador de Despesas, o 

licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato. 

 

14.3- O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta, constante do Anexo VII, como condição para assinatura do contrato. 

 

14.4- Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, sem prejuízo da 

aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de 

habilitação pelo Ordenador de Despesas, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma que atenda ao edital. 

 

15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1- Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão 

ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. 

 

15.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa 

expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente 

naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta 

corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou 

contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

15.3- A contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento ao SAF/DGAF, sito à 

Rua da Relação, nº 42, 3º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal 

do FGTS e INSS relativos à mão de obra empregada no contrato.  
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15.4- O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período 

de adimplemento de cada parcela.  

 

15.4.1- Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do 

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

15.5- Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação.  

 

15.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira 

pelo IGP-M/FGV e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 

0,5% ao mês pro rata die. 

 

15.7 O pagamento será realizado mensalmente. 

 

15.8- Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá 

a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M/FGV, que 

deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 

consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei nº 

8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14.02.2001.  

 

15.9- O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu 

estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma 

prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da Resolução SEFAZ nº 971/2016. 

(item alterado pela Resolução PGE n.º 4.132, de 18.09.2017). 

 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

(item alterado pela Resolução PGE nº 3.424, de 12.09.2013). 

(item alterado pela Resolução PGE nº 4.236, de 23.07.2018). 

 

16.1  O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A Administração Pública, e terá o seu 

registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. 

 

16.2 Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, 

que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
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a) advertência; 

 

b) multa administrativa;  

 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

16.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 

gravidade da falta cometida.  

 

16.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 

cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

16.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva da PCERJ.  

 

16.4.1 A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do item 16.2, serão impostas 

pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto 

Estadual nº 3.149/80. 

 

16.4.2 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 

16.2, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na 

forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste 

caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado.  

 

16.4.3 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 16.2, é de competência 

exclusiva do Secretário de Estado. 

 

16.5 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 16.2:  

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 

aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 

executadas; 

 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

perdas e danos das infrações cometidas;  

 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 

3.149/80.  
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16.6 A advertência poderá ser aplicada quando a CONTRATADA não apresentar a 

documentação exigida no item 17.6, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que 

configura a mora.  

 

16.7 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 

16.2:  

 

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

 

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   

 

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 

de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento.  

 

16.8 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea d, do item 16.2, perdurará pelo tempo 

em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 

 

16.8.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

 

16.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 

CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o 

prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo 

não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação 

das sanções administrativas. 

 

16.10 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 16.2, e no item 16.9, aplicadas 

cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente.   

 

16.11 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 

Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

16.12  A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 

indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

16.11.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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16.12.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação 

da defesa.  

 

16.12.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 16.2, e no 

prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do item 16.2. 

 

16.12.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 

autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

 

16.13  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 

estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 

sanções administrativas.  

 

16.14  As penalidades previstas no item 16.2 também poderão ser aplicadas aos 

licitantes e ao adjudicatário.  

 

16.14.1 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as 

sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou 

Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos 

de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto 

perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. (item alterado pela Res. PGE Nº 

3611, de 06/08/2014) 

 

16.15 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pela PCERJ no Cadastro 

de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

16.15.1 Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a 

Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o 

extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades 

citadas nas alíneas c e d do item 16.2, de modo a possibilitar a formalização da extensão 

dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado 

do Rio de Janeiro.  

 

17 - ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE 

 

17.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da 

Lei nº 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 

da mesma lei.  
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17.2- O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução 

do Contrato.  

 

17.3- Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da 

aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, 

contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada, 

na forma do disposto no § 3º do art. 77 do Decreto nº 3.149/80. 

 

17.4 A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento 

da execução por órgão da Administração. 

 

17.5- A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes 

de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 

oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

17.6 A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 

8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, assim como a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos 

de validade. (item alterado pela Resolução PGE nº 3.735, de 10.03.2015) 

 

17.7- A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item 17.6 ensejará a 

imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) 

dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual 

aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial 

destas obrigações no prazo assinalado. 

 

17.8 - Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido. 

 

17.9- No caso do item 17.8, será expedida notificação à CONTRATADA para 

apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao 

procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

18 - DO PRAZO 

 

18.1- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 

____/___/___, desde que posterior à data de publicação do extrato do contrato no Diário 



 

 

 

 

22 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

E-09/175/0085/2018     fls.  
Data: 20/09/2018 

Rubrica:    ID: 2915559-2 

Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso 

posterior à data convencionada nesta cláusula. 

 

18.2- O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 

57, II da Lei n.º 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja 

comprovadamente mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

19 - GARANTIA  

 

19.1 Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da 

data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade 

prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei nº 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória. 

 

19.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação. 

 

19.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 

8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 96 (noventa e seis) horas, 

para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

 

19.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu 

valor original será recomposto no prazo de 96 (noventa e seis) horas, sob pena de 

rescisão administrativa do contrato. 

 

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

20.2- A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em 

parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 

da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o direito 

de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação. 

 

20.3- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no art. 65, § § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

20.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

 

20.5- Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis 

caso apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 

dos fatos.  
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20.6- Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Proposta Detalhe; 

Anexo III – Planilha de Composição de Custos; 

Anexo IV – Minuta Contratual; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII 

da Constituição Federal (item 12.2.5); 

Anexo VI – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de inexistência de penalidade. (anexo incluído 

pela Resolução PGE nº 3.734 de 10.03.2015) 

Anexo IX – Planilha de Estimativa de Preços. 

 

20.7 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

 

20.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio.  

 

20.9 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução 

dela decorrentes.  

 

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018. 

 

 

RAFAEL WILLIS FERNANDEZ 

Ordenador de Despesas 

ID 4.137.867-9 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO DE PREGÃO DA POLÍCIA CIVIL 
http://www.policiacivil.rj.gov.br 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

PREGÃO Nº 004/2018 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA/ 

PROJETO BÁSICO 
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 41/2018 

 

MANUTENÇÃO DA SALA COFRE DA CIDADE DA POLÍCIA 

 

   

1. OBJETO 
   

Contratação de solução continuada de serviços técnicos especializados, on site, de 

manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo 

monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas tendo em vista ações de 

resolução de possíveis problemas na infraestrutura do ambiente de sala cofre. Visa atender à 

PCERJ pelo período de 12 (doze) meses, em regime 24x7, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

    A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de sua missão 

constitucional de polícia judiciária, atua em todo território do Estado ininterruptamente 

atendendo a população residente e não residente. Os produtos das atividades da PCERJ são 

entregues à diversos outros órgãos como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Detran e Polícia Federal entre outros, para que possam cumprir adequadamente suas 

missões constitucionais. 

Para apoiar a PCERJ nesta missão o DGTIT é o responsável pelo provimento de 

infraestrutura computacional e de comunicação bem como pelo desenvolvimento, operação e 

manutenção de sistemas de informação essenciais à realização das atividades meio e atividades 

fim da Organização.  

Esta infraestrutura e sistemas suportam as atividades de cerca de 210 delegacias 

policiais, órgão técnicos e administrativos da PCERJ, provendo conectividade, suporte técnico, 

mensageria, gerenciamento centralizado de documentos eletrônicos, tratamento da informação, 

sistemas especialistas desenvolvidos integralmente pela própria Instituição à mais de  9,5 mil 

policiais civis utilizando cerca de 5000 terminais, órgãos da segurança pública, outros órgãos 

externos e toda população.  

A disponibilidade plena das soluções de Tecnologia da Informação tem impacto direto e 

relevante no aproveitamento, na eficiência e na eficácia da atividade policial, fornecendo 

soluções que perpassam do registro de ocorrências até a análise de dados, apoiando na 
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elucidação de crimes de forma ágil, e melhorando o aproveitamento da informação entre as 

organizações.  

O Conjunto Sala Cofre da Polícia Civil, localizada na Cidade da Polícia, inaugurada em 

2013, mantém protegidos os principais equipamentos que compõem o Centro de Processamento 

de dados principal da PCERJ. Este conjunto, além da segurança física, controle climático e 

suporte de alimentação elétrica, garantindo a segurança da informação (confidencialidade, 

integridade, disponibilidade e autenticidade) que sustentam a operacionalização da TI como 

ferramenta eficiente. 

Desta forma, a manutenção continuada do conjunto Sala Cofre é imprescindível para a 

segurança pública do Estado, sob o risco de ocorrência de graves danos e/ou interrupção de 

acesso aos equipamentos corporativos responsáveis pelos principais serviços e sistemas de 

Tecnologia da Informação da PCERJ.      

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

Foram consideradas para elaboração deste Termo de Referência: 

3.1. Lei Federal no 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências;  

3.2. Lei Federal no 10.520/2002: Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências;  

3.3. Decreto no 3.555/2000: Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;  

3.4. Decreto no 5.450/2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de 

bens e serviços comuns, e dá outras providências;  

3.5. Decreto no 7.174/2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e 

automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle 

direto ou indireto da União.  

3.6. Decreto no 7.746/2012: Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e 

institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - 

CISAP;  

3.7. Decreto no 7.892/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 

15 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas subsequentes alterações;  

3.8. Instrução Normativa SLTI no 02/2008: Dispõe sobre regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não;  
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3.9. Instrução Normativa SLTI no 05/2014: Dispõe sobre os procedimentos administrativos 

básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 

de serviços em geral;  

3.10. Assim como demais legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couber.  

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1. Considerando que o objeto da contratação é classificado como comum na forma do 

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e conforme previsto no Inciso X 

do art. 4º da Lei nº 10.520/02 e no parágrafo único do art. 26 da IN n04/2014 

STIMPOG, a contratação será realizada mediante licitação do tipo menor preço global.  

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, 

de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 

categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.  

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

4.4. Não serão admitidos consórcios; 

 

5. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO A SER PRESTADO 
 

Qualidades e características originais do conjunto Sala Cofre durante todo o período da 

prestação do serviço deverão ser preservadas, atendendo as seguintes condições: 

5.1. O escopo da manutenção com todos os equipamentos, infraestrutura e instalações do 

ambiente físico seguro, Sala Cofre, conforme descrito nos Anexos A e B, garantindo a 

qualidade dos serviços prestados e por consequência a confiabilidade e disponibilidade 

das instalações do ambiente físico seguro; 

5.2. As manutenções preventiva e corretiva nas dependências do DGTIT, durante todo o 

período do contrato, por meio de seus técnicos e será responsável, por sua conta e 

risco, pela remoção de peças e acessórios para seu laboratório, quando a execução do 

serviço comprovadamente o exigir, mediante autorização escrita da autoridade 

competente do DGTIT; 

5.3. As manutenções preventivas deverão ser programadas, conforme cronograma elaborado 

pela contratada, e aprovado pelo DGTIT. As manutenções preventivas deverão ser 

realizadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, dentro do horário das 08:00 às 

18:00; 
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5.4. As manutenções preventivas programadas que implicarem na necessidade de 

desligamento de servidores, equipamentos de rede, switches, links, etc., a serem 

instalados no interior do ambiente físico seguro, solução Sala-Cofre, deverão ser 

executadas em horários fora do expediente, podendo inclusive ocorrer em finais de 

semana ou feriados; 

5.5. Para cada manutenção preventiva realizada, a contratada deverá emitir um relatório 

técnico contendo a descrição detalhada do serviço realizado, período, a assinatura dos 

técnicos responsáveis do DGTIT, bem como a aceitação do responsável do DGTIT 

para os serviços prestados; 

5.6. Os serviços de assistência técnica para manutenção corretiva serão prestados pela 

contratada, em função da severidade do incidente, dentro dos prazos adequados, a 

partir da comunicação da solicitação de atendimento. O período de execução desses 

serviços será ininterrupto, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, inclusive aos sábados, domingos e 

feriados. Não haverá limite para o número de chamados/atendimentos para as 

manutenções corretivas; 

5.7. Para os casos de manutenção corretiva solicitada pelo DGTIT, a solicitação se dará 

através da Central de Atendimento, disponibilizada pela contratada. Para tanto, a 

contratada deverá disponibilizar número de telefone do Rio de Janeiro, 0800 ou site, 

para abertura dos chamados técnicos, independentemente do horário, observando-se a 

estrutura de pronto atendimento 24x7x365; 

5.8. Para cada chamado efetuado, a contratada deverá fornecer um número de registro para 

acompanhamento. Após cada atendimento técnico, a contratada deverá emitir relatório 

técnico, que conterá a descrição do atendimento, o número do chamado, o número de 

série, o tipo/modelo do equipamento em manutenção, a data do atendimento, a 

assinatura do técnico da contratada, bem como a aceitação do responsável do DGTIT 

para os serviços prestados; 

5.9. A contratada deverá realizar serviços periódicos de limpeza e pintura nas dependências 

do Datacenter, com o objetivo de manter o ambiente limpo e livre de elementos que 

possam prejudicar o bom funcionamento dos seus componentes dos sistemas. A 

limpeza contempla o piso elevado, o piso fundo, os leitos amarados, os elementos da 

Sala-Cofre e da Sala de UPS, portas, luminárias e todo o mobiliário. 

5.10. A contratada deverá reportar mensalmente as ações realizadas para registro de 

alterações e ajustes do conjunto Sala Cofre, controle e fiscalização do contrato. Os 

relatórios deverão sendo entregue de forma eletrônica com assinatura dos responsáveis 

pela empresa. 

5.11. Mensalmente, a contratada deverá apresentar relatório das atividades realizadas, tendo 

como referência os formulários das Solicitações de Atendimento e realização das 

manutenções preventivas realizadas conforme cronograma programado no inicio do 

contrato.  
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5.12. A medição será realizada ao final de cada mês, compreendendo o período entre o 

primeiro dia e o último dia do mês, exceto no mês de assinatura do contrato, no qual a 

medição compreenderá os serviços realizados entre a data de assinatura do instrumento 

contratual e o último dia do mês, bem como no último mês de vigência do contrato, em 

que se medirá o serviço prestado entre o primeiro dia deste mês e a data de vencimento 

do contrato. 

5.13. Mensalmente o Representante da contratada, deverá entregar, até o 5º dia útil do mês 

subsequente, documentos que registrem as atividades preventivas e corretivas 

executadas no período, através de formulários próprios para este tipo de registro 

devendo constar as seguintes informações: 

5.14. Identificação do Relatório de Atividades; 

5.15. Data da Emissão; 

5.16. Número do Contrato; 

5.17. Número de atendimentos, realizados no mês referência; 

5.18. Número de chamados em aberto; 

5.19. Número de chamados concluídos; 

5.20. Descrição do incidente e correspondente descrição detalhada da solução aplicada, 

inclusive com a relação completa das peças/equipamentos trocados. 

5.21. Relatório detalhado da manutenção preventiva com a relação de peças/equipamentos 

substituídos, de acordo com o Plano de Manutenção apresentado pela empresa e 

aprovado pela fiscalização. 

5.22. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Fiscalização da DGTIT, a impossibilidade 

de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis. 

5.23. Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência 

ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento 

dos serviços, providenciando sua imediata substituição. 

5.24. Reportar a alteração de posicionamento de equipamentos, mudança ou remoção de 

racks e equipamentos, instalação de novos pontos elétricos, instalação de novos pontos 

de rede de dados e atualização dos desenhos técnicos do Datacenter, com o objetivo de 

manter os projetos atualizados da forma como o ambiente se encontra. Os projetos 

sempre atualizados permitem que diferentes técnicos, trabalhem em um ambiente 

conhecido, o que diminui as chances de erro, acidentes e paradas não programadas. 

Compreende atualizações, com entregas nos formatos DWG e PDF. 

5.25. Analisar novos riscos e vulnerabilidades nas áreas periféricas às salas cofre.  

5.26. Elaborar relatórios de recomendações das providências a serem tomadas para elevar o 

nível de segurança física do ambiente de TI.  

 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
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As especificações técnicas e características da sala cofre encontram-se nos anexos A e 

B. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

7.1. Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas 

apresentadas pela Contratada. 

7.2. Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 

diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

7.3. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-

lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

7.4. Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto.   

7.5. Recusar recebimento de qualquer produto, bem e/ou serviço que estiver em desacordo 

com as condições e as especificações contratuais estabelecidas.   

7.6. Registrar as ocorrências que estejam em desacordo com as condições estabelecidas no 

Contrato e notificar a contratada, determinando a pronta regularização das falhas 

identificadas.   

7.7. Vetar o emprego de qualquer produto ou serviço que considerar incompatível com as 

especificações estabelecidas e que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens 

patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores ou de terceiros.   

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A contratada deverá possuir escritório próprio, apto a prestar suporte ao uso do produto, 

com a indicação da localização do Centro de Atendimento e informações para o 

contato. A solicitação de chamado poderá ser feita por e-mail ou telefone.  

8.2. Deverá manter estrutura de (help-desk) especializada, com a finalidade de dirimir 

eventuais dúvidas e necessidades relativas à solução ofertada à PCERJ, inclusive as 

relativas às configurações e operações.   

8.3. Manter lista atualizada dos funcionários que atuarão na manutenção da sala cofre, para 

autorização de acesso nas dependências da DGTIT em dias normais ou em feriados e 

finais de semana. 



 

 

 

 

31 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

E-09/175/0085/2018     fls.  
Data: 20/09/2018 

Rubrica:    ID: 2915559-2 

8.4. A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados e por consequência a 

confiabilidade e disponibilidade das instalações da sala-cofre e seus sistemas 

integrados. 

8.5. Assumir todos os custos das visitas emergenciais (peças, serviços, mão de obra, 

alimentação, transporte e todos os demais), não podendo a empresa, sob nenhum 

aspecto, aplicar custos além dos valores mensais definidos. 

8.6. Fornecer anualmente à DGTIT, treinamento de utilização/funcionamento da sala cofre, 

com alinhamento prévio. 

8.7. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

8.8. Indicar novas tecnologias de TI cuja função possa apresentar ganhos significativos às 

operações da PCERJ;  

8.9. Garantir o perfeito funcionamento da solução, durante a vigência do contrato, 

devendo ser garantida a atualização de pacotes de correções de produto;  

8.10. Comunicar ao contratante, por escrito e em tempo hábil, qualquer anormalidade que 

impeça a execução do objeto contratado.   

8.11. Zelar pela guarda e pelo bom uso das instalações físicas e da infraestrutura colocadas 

à sua disposição pelo contratante.   

8.12. Entregar todos os artefatos previstos.   

8.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em 

parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções.   

8.14. Colocar seu corpo técnico à disposição do contratante para orientação quanto à 

execução dos serviços, sempre que necessário ou quando solicitado.   

8.15. Prestar os serviços com profissionais devidamente habilitados, qualificados e 

treinados, conforme os requisitos definidos neste termo de referência, cuja indicação 

será objeto de aprovação prévia pelo contratante.   

8.16. Manter, quando nas dependências do contratante, seus profissionais devidamente 

identificados (os crachás de identificação e acesso, fornecidos pelo contratante, 

deverão ser devolvidos quando do término do Contrato ou do desligamento do 

profissional da equipe, conforme regras próprias estabelecidas pela Junta Comercial).   
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8.17. Manter-se, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação.   

8.18. Obedecer às normas internas do contratante, relativas à segurança, à identificação, ao 

trânsito e à permanência de pessoas em suas dependências.   

8.19. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, de todos os 

dados ou informações do contratante ou suas representações obtidas em função da 

prestação do objeto contratado, além de qualquer assunto de interesse do contratante ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

Contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sentido.   

8.20. Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou 

rescisão do contrato, as informações relativas:   

a) À política de segurança adotada pelo contratante e às configurações de hardware e de 

software decorrentes.   

b) Ao processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e 

equipamentos.   

c) A quaisquer dados e informações armazenadas em Sistemas do contratante, 

incluindo os relativos aos Sistemas integrados ou migrados.   

8.21 Solicitar dos profissionais alocados na execução dos serviços a assinatura de termo de 

sigilo.   

8.22 Obedecer à vedação de veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração do contratante.   

  

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

9.1. A contratada deverá, num prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir da assinatura 

do contrato, apresentar cronograma de execução dos serviços de manutenção 

preventiva. O cronograma deverá ser aprovado pela DGTIT, devendo atender, no 

mínimo, aos itens e periodicidades constantes do ANEXO C. 

9.2. Os serviços serão prestados, de acordo com as normas de certificação da sala cofre, 

obrigatoriamente, por profissionais qualificados e treinados para o desempenho das 

tarefas, com supervisão de um engenheiro, habilitados e credenciados para o 

desempenho das atividades. 
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9.3. A contratada deverá manter seus empregados, enquanto permanecerem nas 

dependências da DGTIT, trajando uniforme com logotipo da empresa e crachá de 

identificação. 

9.4. A contratada deverá fornecer todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, 

peças, materiais de consumo, mão-de-obra, acessórios, transporte e tudo mais que for 

necessário para a completa e perfeita execução dos serviços, sem nenhum ônus 

adicional à PCERJ. 

9.5. Todas as peças de reposição, materiais e componentes deverão ser originais do 

fabricante dos equipamentos/instalação, novos, de boa qualidade e adequados 

tecnicamente para compor a sala-cofre e seus sistemas integrados. 

 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

10.1. A contratada deverá possuir atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico, comprovando que a já executou de forma 

satisfatória serviços de manutenção preventiva programada e corretiva de célula 

estanque do tipo Sala Cofre, certificadas pela norma ABNT NBR 15247 e NBR 60529 

conforme especificações técnicas e normas de certificação elencadas nos Anexos A e 

B; 

10.2. A contratada deverá apresentar atestado de que é capacitada a realizar teste de 

estanqueidade de Sala Cofre; 

10.3. A contratada deverá apresentar declaração da própria contratada, informando que 

possuirá, na data de assinatura do contrato e durante toda a sua vigência, instalações, 

pessoal qualificado, estrutura de suporte e de troca de informações com a PCERJ, 

suficientes para atender prontamente as demandas inerentes ao objeto a ser contratado; 

10.4. A contratada deverá manter em seu quadro Engenheiro, devidamente registrado no 

CREA, habilitado e experiência comprovada no exercício da função de responsável 

técnico por serviço de manutenção de Salas Cofre compatíveis com as especificações 

técnicas e normas de certificação elencadas nos Anexos A e B. 

   

11.  REQUISITOS DE SEGURANÇA  
 

11.1. A empresa contratada para prestação dos serviços deverá observar os seguintes 

requisitos quanto à Segurança da Informação e Comunicações:  
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• Tomar todas as providências necessárias para que seus funcionários, prepostos e/ou 

contratados observem os regulamentos, normas e instruções de segurança da 

informação e comunicações adotados pelo CONTRATANTE, inclusive, a Política de 

Segurança da Informação e Comunicações, Normas de Segurança e o Termo de 

Confidencialidade, quando estiverem executando serviços nas instalações do 

CONTRATANTE;  

• Tratar todas as informações a que tenha acesso, em caráter de estrita 

confidencialidade, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, 

ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, bem como 

utilizá-las para fins diferentes dos previstos na presente contratação;  

• Toda informação confidencial disponível em razão desta contratação, seja ela 

armazenada em meios físico, magnético ou eletrônico, deverá ser devolvida nas 

seguintes hipóteses: (I) término ou rompimento do Contrato; (II) solicitação do 

CONTRATANTE;  

 

12. VISTORIA 

 

12.1. A LICITANTE poderá realizar vistoria técnica até 48 (quarenta e oito) horas antes 

da data fixada para a sessão pública, para fins de verificação do ambiente em que o 

serviço será executado. 

12.2. A vistoria poderá ser realizada em dias úteis, das 9h às 17h, bastando para isso 

agendamento com o DTI/DGTIT (Tel.: 2332-9936 ou 2334.9707), com o(s) 

servidor(es) Waldecyro de Oliviera Barros. 

12.3. Em nenhuma hipótese a LICITANTE poderá alegar desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo ao objeto, 

responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos (Anexo D-1 deste 

Termo de Referência). 

12.4. Para comprovação da vistoria deverá ser lavrado Termo de Vistoria, assinado pelo 

representante da empresa e por servidor da CONTRATANTE, conforme modelo 

constante do Anexo D-2 deste Termo de Referência. 

 

13.  ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO  
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O Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações designará um 

técnico, que será responsável pelo acompanhamento dos trabalhos junto a Contratada, e se 

incumbirá do relacionamento e acompanhamento dos serviços, em conformidade com o que se 

refere às responsabilidades da PCERJ.   

 

14.  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

14.1. A fiscalização da execução dos serviços objeto deste Instrumento será feita pela 

POLÍCIA CIVIL, que poderá, junto ao encarregado da CONTRATADA, solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, devendo as 

mesmas serem sanadas imediatamente, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

neste Instrumento. 

14.2. Ao Fiscal do Contrato incumbirá o acompanhamento da execução dos serviços, 

determinando à empresa CONTRATADA as providências necessárias ao regular e 

efetivo cumprimento do respectivo contrato, bem como avaliar o Nível do 

Atendimento dos Serviços enquadrando as infrações contratuais constatadas. 

 

15.   DA VIGÊNCIA  
 

  O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 

contrato, ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8666/93.   
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ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO SALA COFRE 

DESCRIÇÃO DO CONJUNTO SALA COFRE: 

 

 A sala-cofre da PCERJ é certificada conforme a norma ABNT-NBR 15.247:2004 e 

ABNT NBR IEC 60.529:2005 e possui na sua estrutura os seguintes elementos: 

− Painéis de piso, parede e teto desmontáveis e resistentes ao fogo e penetração de gases 

corrosivos de fabricação Otto Lampertz GmbH. 

− Sistema de climatização de precisão, com monitoração remota de temperatura e da umidade 

relativa do ar; 

− Sistema de detecção, alarme e combate a incêndios por gás FM-200 controlado por painel 

específico; 

− Condicionadores de ar tipo Self, sistema para a sala de UPS; 

− Quadros elétricos (QTA1, QTA2, QD1, QD2, QDX, QDY, QDiX1, QDiY1, QDiX2, 

QDiY2, QDiX3, QDiY3, QDSTS, QDUTIL, QDREV); 

− 02 nobreaks de 120 kVA cada; 

− 05 unidades de controle de acesso marca Control ID, modelo CX700; 

− Sistema de CFTV com 12 (doze) câmeras marca SAMSUNG, modelo SBB-5000 e 01 

servidor de gravação de imagens digitais, 

−  02 grupos moto gerador marca STEMAC, tensão de saída 380V e potência de 500 kVA; 

− 06 chaves de transferência manual MTS para o sistema de climatização. 

 

DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS – SALA COFRE: 

 

Sala Cofre 

 

A sala-Cofre é um ambiente de alta segurança que protege o hardware e sistemas 

contidos em seu interior contra fogo, calor, explosões, desabamentos, gases corrosivos, fumaça, 

jatos de água, radiações magnéticas e acesso indevido. 

A Sala Cofre da PCERJ possui área total de 70 (setenta) m² constituída de: 
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 Painéis de piso, parede e teto desmontáveis e resistentes ao fogo e penetração de gases 

corrosivos na espessura de 87 mm (parede e piso) e 127 mm (teto) de fabricação Otto Lampertz 

GmbH (atual Rittal GmbH & C.O), dotada de 01 porta, sistema de iluminação interna, 

iluminação de emergência, passagens blindadas para cabos de rede e elétrica, painel de comando 

da Sala Cofre, certificada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica. 

 

Piso Elevado 

 

Piso elevado, com área total de 144 m², constituído de placas removíveis de aço e 

concreto revestidas com laminado melamínico com dimensões de aproximadamente 0,60 m x 

0,60 m de fabricação Acecofloor, mod. CC1250 composto por base pedestal, cruzeta Posilock e 

placa de piso. 

 

Sistema de Climatização da Sala Cofre 

 

 Sistema independente de climatização marca LIEBERT - HIROSS, por meio de 06 (seis) 

equipamentos de 23 kW de calor sensível, com capacidade total de 138Kw de resfriamento, 

desumidificação e filtragem do ar em circuito fechado, composto por 6 unidades evaporadoras 

e 06 unidades condensadoras remotas: 

 

FABRICANTE EQUIPAMENTO MODELO 

LIEBERT EVAPORADORA A1 S23DA0510300020MX05126611 

MECALOR CONDESANDORA A1 CPAS24R 

LIEBERT EVAPORADORA A2 S23DA0510300020MX05126611 

MECALOR CONDESANDORA A2 CPAS24R 

LIEBERT EVAPORADORA A3 S23DA0510300020MX05126611 

MECALOR CONDESANDORA A3 CPAS24R 

LIEBERT EVAPORADORA A4 S23DA0510300020MX05126611 

MECALOR CONDESANDORA A4 CPAS24R 

LIEBERT EVAPORADORA A5 S23DA0510300020MX05126611 

MECALOR CONDESANDORA A5 CPAS24R 

LIEBERT EVAPORADORA A6 S23DA0510300020MX05126611 

MECALOR CONDESANDORA A6 CPAS24R 

 

Sistema de Climatização da Sala de UPS 

 

 Sistema independente de climatização, marca TRANE, por meio de 02 (dois) equipamentos 

de 7,5TR, composto por 2 unidades evaporadoras e 2 unidades condensadoras remotas;  

FABRICANTE EQUIPAMENTO MODELO 

TRANE EVAPORADORA A1 DXSA07KLC31P0000C (DXSA07500216) 

TRANE CONDESANDORA A1 DXVA07KLC00P0000C (DXVA07500216) 
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TRANE EVAPORADORA A2 DXSA07KLC31P0000C (DXSA07500216) 

TRANE CONDESANDORA A2 DXVA07KLC00P0000C (DXVA07500216) 

 

 

Painéis Elétricos Sala Cofre 

 

 06 Quadros de distribuição de energia dotada de disjuntores de cabeceira de 80A, medidores 

de qualidade de energia, marca Schneider Eletric, modelo PM210, e disjuntores tipo plug-in, 

com bases para atendimento ao fornecimento ininterrupto de energia conforme quadro 

relacionado abaixo:  

 

Equipamentos e Painéis elétricos Sala de UPS 

 

Quantidade Fabricante Descrição Nº Série Local de Instalação 

01 TECMASTER QTA1 1176931 
SALA DOS 

GERADORES  

01 TECMASTER QTA2 1176932 
SALA DOS 

GERADORES  

01 TECMASTER QD1 6731-02-4621 SALA DE UPS 

01 TECMASTER QD2 6731-02-4622 SALA DE UPS 

01 TECMASTER QDSTS 6731-02-4625 SALA DE UPS  

01 TECMASTER QDREV 6731-02-4626 SALA DE UPS  

01 TECMASTER MTS1 6884-01-4796 SALA DE UPS  

01 TECMASTER MTS2 6884-01-4797 SALA DE UPS  

01 TECMASTER MTS3 6884-01-4798 SALA DE UPS  

01 TECMASTER MTS4 6884-01-4799 SALA DE UPS  

01 TECMASTER MTS5 6884-01-4800 SALA DE UPS  

01 TECMASTER MTS6 6884-01-4801 SALA DE UPS  

01 TRAFOMIL Trafo 500kVA 8524/1 
SALA DOS 

GERADORES  

01 TRAFOMIL Trafo 500kVA 8524/2 
SALA DOS 

GERADORES  

 

 

Sala de Energia (fornecimento ininterrupto de energia) 

 

Quantidade Fabricante Descrição Nº Série Local de Instalação 

01 TECMASTER QDiX1 6779-02-4633 SALA COFRE  

01 TECMASTER QDiY1 6779-02-4636 SALA COFRE  

01 TECMASTER QDiX2 6779-02-4634 SALA COFRE  

01 TECMASTER QDiY2 6779-02-4637 SALA COFRE  

01 TECMASTER QDiX3 6779-02-4635 SALA COFRE  

01 TECMASTER QDiY3 6779-02-4638 SALA COFRE  
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 O sistema de fornecimento ininterrupto de energia (Nobreak) é dotado de 02 equipamentos 

da marca Eaton - Powerware, modelo 9390 -120, de capacidade unitária de 120 kVA, com os 

seguintes números de série: EE214CBB03 e EE214CBB05, 02 bancos de baterias, com 40 

baterias cada, sendo a carga de cada bateria 60Ah, quadro de entrada de energia e sistema de 

climatização para o ambiente e controlador de revezamento de equipamentos de climatização. 

 

Sistema de Detecção e Combate de Incêndio 

 

 Sistema de detecção e combate a incêndio interno à Sala Cofre e detecção de incêndio para 

ambientes externos à Sala Cofre, composto por detectores de fumaça convencionais, sistema de 

detecção precoce via analisador de amostras do ar ambiente, alarme sonoro, alarme visual, 

acionador e bloqueador do sistema de combate automático, 1cilindro de gás de combate tipo 

FM-200, rede de tubulação, bico de aspersão e mini-central de incêndio, conforme quadro 

relacionado abaixo: 

 

Sistema de Detecção Precoce de Incêndio: 

 

Quantidade Equipamento 
Nº 

Série 
Local de Instalação 

01 
STRATOS MICRA 25 (MODELO 

30760) 
116805 SALA COFRE 

01 
STRATOS MICRA 25 (MODELO 

30760) 
116819 SALA COFRE 

01 
STRATOS MICRA 100 (MODELO 

30764) 
116863 SALA DE UPS 

 

Sistema de Combate a Incêndio: 

 

Quantidade Equipamento Nº de série Local de instalação 

01 CILINDRO 18525-246 SALA COFRE 

01 PAINEL KILSEN NK 706 11/11/0226 SALA COFRE 

08 
DETECTOR DE 

FUMAÇA 
W101157221 

SALA COFRE (SOB PISO E 

TETO) 

 

Circuito Fechado de Televisão (CFTV) 

 

 Sistema de CFTV com 12 (doze) câmeras e 01 servidor de gravação de imagens digital, 

conforme quadro relacionado abaixo: 
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Controle de Acesso 

  

 O sistema de Controle de Acesso com 05 unidades tipo biométrico, e software de controle 

instalado em micro computador de propriedade da Contratante, observadas as especificações 

seguintes: 

 

 

Grupo Moto Gerador 

 

 O sistema de geração de energia de emergência dotado de 02 grupos moto gerador marca 

STEMAC, número de série 0500006512/0500006612, tensão de saída 380V e potência de 500 

kVA. O equipamento é dotado ainda de Quadro de Transferência Automática (QTA), tanque 

diário de combustível com capacidade de 250 litros, caixa de fumaça, chaminé para exaustão de 

Equipamento Qdade Fabricante Modelo Nº de Série 

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 01 nº/s   

C5E46V2B901143P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 02 nº /s 

C5E46V2B901137H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) CAM 03 nº /s  C5E46V2B901138J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 04 nº /s    

C5E46V2B901142A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 05 nº /s  

C5E46V2B901136R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 06 nº /s 

C5E46V2B901139M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 07 nº /s    

C5E46V2B901141Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 08 nº /s     

C5E46V2B901140Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) CAM 09 nº /s C5E46V2C201070L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 01 nº/s   

C5E46V2B901143P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) 
CAM 02 nº /s 

C5E46V2B901137H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÂMERA 01 SAMSUNG SNB-5000 (IPOLIS) CAM 03 nº /s  C5E46V2B901138J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SWITCH 01 3COM - - 

Tipo Fabricante Modelo Nº série Local de Instalação 

BIOMÉTRICO CONTROL ID CX700 011650390499 Entrada da Sala de Desembalagem 

BIOMÉTRICO CONTROL ID CX700 0116231110273 Entrada Principal (Sala Cofre) 

BIOMÉTRICO CONTROL ID CX700 0116231110939 Entrada área de TELECOM 

BIOMÉTRICO CONTROL ID CX700 0116231110214 Entrada área de SERVIDORES 

BIOMÉTRICO CONTROL ID CX700 0113320100114 Entrada Sala de UPS 

BIOMÉTRICO CONTROL ID TF1700 0599133700031 Entrada da DTI 
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gases de combustão, sistema de atenuação de ruído. 

 

Sistema de Monitoração e Supervisão Remotas 

 

 O Sistema de Supervisão Remota é composto por 02 unidades de processamento, sensores 

instalados conforme configuração abaixo, 06 unidades I/O, 03 unidades de acesso, sensores de 

presença de água no entrepiso e software CMC Manager em até 04 microcomputadores de 

propriedade da PCERJ, tudo de conformidade com as quantidades e tipicidades abaixo 

especificadas.  

 

Local de Instalação Quantidade Tipo de Sensor / Alarme 

Sala Cofre 

01 Sensor de Temperatura 

01 Sensor de Umidade 

01 Sensor de Líquido 

01 Sensor de Porta 

01 Alerta de Clima 

01 Alarme do Stratos 

01 Falha STR / FM-200 

01 Alarme FM200 

Sala de UPS 

01 Sensor de Temperatura 

01 Alerta de Clima 1 e 2 

01 Alarme do Stratos 

01 Falha do  Stratos 

01 Alarme do UPS X 

01 Alarme do UPS Y 

01 Sensor de Porta 

01 Sensor de Líquido 

01 Falha Gerador 1/2 
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ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÔES TECNICAS 

1 NORMAS TÉCNICAS: 

ABNT-NBR 15.247:2004  

ABNT NBR IEC 60.529:2005 

2 PISO TÉCNICO 

• O interior dos ambientes da sala cofre, da sala UPS, hall e da sala de desembalagem 

possuem um piso técnico para suporte dos equipamentos, permitindo acomodação de 

cabeamento de força e rede, dentro de um "plenum" adequado para distribuição de ar 

condicionado. O sistema proporciona acesso fácil, para instalação e manutenção, e constitui 

uma plataforma versátil e durável para o layout atual e futuras ocupações. 

• O sistema do piso é composto por painéis removíveis de aço, suportados diretamente por 

bases ajustáveis de aço. Para distribuição adequada de ar condicionado, existem painéis 

perfurados que são posicionados conforme a demanda do layout. 

• Resistência do sistema (Testes conforme CISCA):  

a) Carga Estática Concentrada 500 kg;  

b) Carga Estática Distribuída 1600 kg/m2;  

c) Carga Rolante 350 kg;  

d) Carga de Impacto 45 kg.  

• Peso do Sistema máximo 50 kg/m2. 

• Os painéis possuem tamanho aproximado de 0,6 x 0,6 m. 

• O revestimento é laminado melamínico de 02 mm com capacidade dissipativa de cargas 

eletrostáticas dentro da norma ASTM-D257. A cor é clara com padrão mesclada que tolera 

danos por uso pesado. As bordas são chanfradas para proteção do canto e estética das juntas. 

• O painel, tipo perfurado, possui furos com 6-8 mm (seis a oito milímetros) de diâmetro 

totalizando uma área livre para vazão superior a 50.000 mm2 (cinquenta mil milímetros 

quadrados). A proporção de painéis perfurados foi definido no projeto executivo. 

• A tolerância máxima da planicidade é de 0,7mm (zero vírgula sete milímetros) e da precisão 

dimensional 0,2mm (zero vírgula dois milímetros). 

• A proteção antioxidante é de fosfatização através de banho de imersão e pintura à base de 

tinta epóxi/poliéster a pó. 
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• As placas foram preenchidas com composto de argamassa especial de cimento leve mais 

reagentes químicos. 

• A sustentação e o nivelamento do piso foram dados por pedestais inteiramente de aço 

galvanizado, composto por dois componentes - base e cruzeta. 

• A base possui uma área de apoio superior a 100cm² (cem centímetros quadrados) de chapa 

com nervuras para maior resistência a torções e um dispositivo para facilitar o aterramento. 

• A cruzeta permite ajuste de precisão através de rosca auto-travante que impede 

desnivelamento acidental. Os painéis travam-se nas cruzetas de modo a dispensar o uso de 

longarinas. 

• Para pontos sujeitos a carga extra-pesada existem pedestais adequados para reforço com 

estabilidade. Existe sistema específico para apoio seguro de painéis cortados ao longo do 

perímetro e provisão para parafusos de fixação das placas caso necessários. 

• As aberturas para passagem de cabos são providas conforme projeto executivo, com 

proteção dos cortes para evitar danos aos cabos. 

• Suportes para leitos, quadros, unidades de climatização, etc. são integrados no sistema de 

piso técnico de modo a evitar obstrução no entrepiso. 

3 SALA COFRE (Células de segurança para Hardware e Dados) 

Descrição: 

• Compartimento estanque com características especiais para proteção de equipamentos 

eletrônicos e mídias magnéticas contra fogo, água, umidade, gases corrosivos, campos 

magnéticos e radiações, roubo, vandalismo, arrombamento e acesso indevido; 

• Ambiente é modular composto de elementos laterais, fundo e teto, provido de sistemas de 

vedação das juntas para proporcionar flexibilidade sem perder a estanqueidade; 

• Elementos da sala foram fabricados em chapa de aço na face interna e externa, com 

reforços para estruturação e para compartimentação do material isolante/absorvente. Na 

montagem dos elementos não foram admitidos o uso de solda, aplicação de argamassa ou 

material semelhante, nem pintura no local; 

•  A sala cofre certificada de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 15247 e NBR 

60529, por organismo independente, devidamente acreditado pelo INMETRO para o 

escopo sala cofre e atende às necessidades atuais do Datacenter da Polícia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro – PCERJ, protegendo as informações e os sistemas críticos de 

Tecnologia da Informação, incorporando infraestrutura de alta disponibilidade, controle e 

monitoração de ambiente; 
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• Resistência contra arrombamento também deve ser mantida e comprovada através de 

testes que atendam no mínimo, à classificação ET2/WK3, conforme norma DIN V18103 

ou EN V 1627; 

• Iluminação interna é concebida com setorização dos circuitos com unidade autônoma 

para luz de emergência; 

• Acesso através de porta composta por camadas de aço e isolantes com abertura para fora 

e batente em toda volta, fechadura com travamento automático de acionamento 

eletromecânico para controle de acesso e saída totalmente livre, sem botão (função anti-

pânico que permite a saída da sala, mesmo com a porta trancada). “By-pass” mecânico 

por chave Para acesso em caso de contingência; 

• Sistema de passagens blindadas que permite alterações necessárias de cabos com 

conectores de 110 mm (cento e dez milímetros) de largura e tubulações; 

• Blocos fabricados com elastômero intumescente, cuja composição garante a vedação de 

isolamento térmico, inclusive em caso de cabos com capas plásticas; 

• Sistema de blindagens modular que permite o remanejamento de cabos sempre que 

necessário, com reduzida interferência na operação e garantia da proteção do ambiente da 

sala. 

4 SALA DE UPS 

Esta sala possui área de 38,12m² (trinta e oito metros quadrados) e condição especial 

para abrigar os painéis e equipamentos elétricos que servem o ambiente protegido, como por 

exemplo: Painéis Elétricos e UPS’s; para isso, o ambiente recebe placas de piso elevado 

perfurado para atendimento do sistema de climatização exclusivo desta sala. 

• O ambiente interno e externo recebeu pintura em látex acrílica. 

 

5 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA COFRE 

DESCRIÇÃO 

• A sala cofre é climatizada por um sistema de precisão com alta vazão, alto teor de calor 

sensível, controle de umidade e filtragem eficiente. 

• A climatização segregada prevê que contaminação ou subprodutos de um incêndio 

(fumaça, gases corrosivos, calor) não possam penetrar no ambiente crítico via a 

climatização. 
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• O insuflamento ocorre diretamente por baixo do piso técnico com retorno pelo ambiente 

via filtro na parte superior da máquina. A descarga do calor é realizada através de trocador 

de calor remoto a gás. 

• O sistema trabalha na concepção de redundância (5+1), através de 06 (seis) unidades, com 

capacidade de 23kw calor sensível, cada. A redundância de operação permite que 

manutenções preventivas ou corretivas possam ser realizadas sem o comprometimento da 

climatização. 

• As unidades possuem controles microprocessados autônomos incorporados na própria 

máquina, interligados em rede. O sistema mantem pelo menos uma das unidades em stand-

by, alternando sua operação em períodos programáveis e sempre que algum alarme requer. 

• O sistema de climatização é provido de controle da umidade relativa com umidificação e 

desumidificação automáticas os quais estão interligados ao sistema de água potável 

existente, utilizando-se de tubos de cobre para a alimentação do sistema. Esta tubulação é 

pintada com tinta esmalte sintética. 

• As unidades condensadoras foram instaladas em local definido no projeto, considerando-se 

a distância máxima de 40 m (quarenta metros) da sala cofre. 

• Todas as interligações entre unidades evaporadoras e condensadoras (rede frigorígena) 

foram feitas através de tubos de cobre rígidos com espessuras de paredes mínimas de 

1/32”, sem costura e serem soldadas com composição óxido-acetileno em atmosfera inerte 

e não podem ser modificadas. 

• Os sistemas de drenagem são em cobre rígido, classe E. 

• Características técnicas do equipamento de climatização: 

 

o Gabinete 

Construído estruturalmente em perfis de aço, painéis e porta em chapa galvanizada, de 

parede dupla, feitos em estrutura tipo sanduíche, isolamento termo-acústico interno 

auto-extinguível, classe 0 (conforme ISO 1182.2), com portas frontais, facilitando 

assim o acesso que é totalmente frontal, ainda possui compartimento de serviços para 

a manutenção do sistema com acesso aos principais dispositivos de refrigeração .A 

construção do gabinete permiti modularidade, bem como ampliação futura da 

instalação. Todos os materiais são livres de CFC e devem ser reciclados  

 
o Compressor 
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Do tipo Scroll, para gás refrigerante ecológico montado sobre coxins de borracha 

atenuadores de vibração, com dispositivos de proteção tais como pressotatos de alta e 

baixa pressão, válvulas de serviço (sucção e descarga), elemento térmico interno de 

proteção. Com alto COP, alto M.T.B.F., baixo nível de ruído, grau de proteção IP-54.  

 

o Filtros de AR 

Os filtros de ar são do tipo descartáveis e instalados dentro da unidade antes do ventilador 

e serpentina da evaporadora, com estrutura para alta eficiência de filtragem padrão G4. 

Os filtros são de estrutura em papelão rígido do tipo “cardboard” e possui células de 

fibra sintética.  

 

o Circuito Frigorígeno 

Cada unidade é provida de circuito de refrigerante, constituída de reservatório de líquido, 

válvula de expansão termostática, com equalização externa, controlando o fluxo de 

refrigerante, válvula solenóide, filtro secador instalado na linha de líquido, e visor de 

liquido instalado antes da válvula de expansão. Todas as partes do circuito frigorígeno, 

de baixa temperatura, são isoladas.  

 

o Serpentina 

Do tipo expansão direta, de alta performance, alta superfície de troca, baixa perda de 

pressão, para Alto Fator de calor Sensível, com tratamento hidrofílico, executada em 

tubos de cobre sem costura com aletas de alumínio, cabeceiras de chapa galvanizada, 

dotada de distribuidor executado em tubos de cobre. Bandeja de condensado 

executada em aço inoxidável.  

 

o Ventilador 

Será do tipo centrifugo com pás reversas curvadas para trás, com motor acoplado 

diretamente ao eixo, com alta eficiência mecânica e uma grande faixa de 

operação,balanceado estática e dinamicamente, com rolamentos auto-lubrificantes, 

alimentado por auto-transformador para ajustes de vazão alterando os respectivos taps 

de tensão, com excelente atenuação de ruído, montado sobre coxins amortecedores, 

reduzindo substancialmente quaisquer tipo vibração que possa ser transmitida.  

 

o Quadro elétrico 
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Fabricado conforme IEC240-1. Localizado na parte frontal do equipamento, isolado do 

fluxo de ar, e coberto por proteção plástica, que protege todos os componentes 

alimentados por tensão superior a 24V .  

 

o Dispositivo de Proteção 

Pressostato de alta, pressostato de baixa, proteção térmica interna em cada dispositivo e 

no disjuntor.  

 

o Sensores de temperatura e umidade 

As unidades evaporadoras são dotadas de sensores de temperatura e umidade e que estão 

instalados no retorno de ar.  

 

o Controle microprocessado 

Teclado e display para visualização dos alarmes (tais como perda de fluxo de ar, falha do 

compressor, falha no reaquecimento, falha no umidificador), controlando até um 

máximo de 16 máquinas, no mesmo ambiente. Possui funções do tipo revezamento, 

módulo descanso e operar conjuntamente com outras unidades.  

 

o Condensador do tipo axial a ar 

Para uso externo, dotado de serpentina de mesmas características do condicionador em 

estrutura de alumínio, motores com grau de proteção IP54. As chaves de partida e 

proteção são instaladas no quadro elétrico do condicionador. O condensador é dotado 

de dispositivo de controle de pressão de forma a permitir o arranque em baixa 

temperatura externa e economia de energia. A descarga do ar de condensação é 

vertical.  

 

o Dispositivo de desumidificação 

Os reaquecedores são feitos de alumínio para manter baixa densidade superficial. O efeito 

de ionização é eliminado devido à baixa temperatura dos reaquecedores. Os estágios 

de reaquecimento são distribuídos em três estágios para evitar problemas de 

balanceamento. A fim de aumentar a eficiência, diminuindo a área de troca da 

serpentina de resfriamento e desumidificação, através do bloqueio de parte de área da 

mesma por meio de válvula solenóide acionada pelo sensor de umidade.  

 

o Reaquecimento 
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• Realizado através de resistências elétricas em 03 (três) estágios de reaquecimento com 

potencia total máxima de 4,5 kW.  

• Umidificador a vapor elétrico, através de resistência elétrica de imersão instalada em 

tanque de plástico de alta resistência. A alimentação e drenagem são feitas através de 

válvulas solenóides. O cilindro de vapor é instalado fora do fluxo de ar, para evitar 

perdas de calor. O vapor é misturado com o ar proveniente da serpentina do 

evaporador, através de distribuidor adequado. Dimensões máximas:  

o Largura 800 mm;  

o Profundidade 800 mm; 

o Altura 1.950 mm; 

o Foot print 0,64 m2. 

6 CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE UPS 

• O ambiente da sala de ups é provido de sistema de climatização através de 02 (dois) 

equipamentos tipo Self-Contained de 7,5TR cada, as condensadoras são instaladas na parte 

externa junto as unidades condensadoras das máquinas de precisão, enquanto as evaporadoras 

são instaladas dento da sala de UPS. 

 

• A Unidade Evaporadora é composta de módulo ventilador (MV) e módulo 

intercambiador de calor (IC), formada de gabinete constituído de painéis de chapa de aço 

galvanizada do tipo parede dupla isoladas internamente com poliuretano expandido de 1 pol., 

estrutura em alumínio polido, ventiladores centrífugos tipo “Limit Load” de pás voltadas para 

trás. 

• Serpentina construída com tubos de cobre sem costura e aletas em alumínio, com 

válvula de expansão termostática termomecânica e filtragem descartável de classe ABNT G3 de 

lã de vidro de 1 pol. de espessura; O fluxo de ar de insuflamento direto no entre-piso, 

proporcionando insuflamento inferior e retorno frontal. 

• Unidade Condensadora composta por estrutura em chapa de aço galvanizado pintada, 

serpentinas são construídas com aletas de alumínio, com tubos ranhurado internamente de 3/8 

pol. expandidos mecanicamente nas aletas, descarga horizontal, possui compressores tipo Scroll. 

• Sistemas complementares das unidades: 

o Capacitor para correção do fator de potência para 0,92; 
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o Filtro G3 lã de vidro; 

o Visor de líquido, válvulas de expansão, filtro secador; 

o Válvula de serviço; 

o Controle de pressão de condensação. 

• Painel de comando deverá ser composto por um painel de controle microprocessado 

com dispositivos de lógica de acionamento que mantenha na sala uma máquina em 

funcionamento e a outra em stand by, alternando sua operação entre os equipamentos conforme 

programação de funcionamento estabelecida. Este dispositivo também deve fazer a máquina que 

esteja em stand by operar sempre que a máquina em operação apresentar defeito, o sistema 

também é responsável por sinalizar os defeitos e faixas de temperatura deste ambiente. 

 

7 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO 

7.1 SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIO 

• Os ambientes sala cofre e sala UPS, são providos de sistema de monitoração ativa da 

atmosfera, coletando amostras do ar por aspiração para detecção de produtos de combustão, 

utilizando-se de detectores de partículas a laser. 

• O sistema aplica detectores de partículas a laser de alta sensibilidade que antecipa a 

detecção de um princípio de incêndio, permitindo a sua prevenção. 

• Os detectores possuem ajuste automático da sensibilidade para acompanhar as variações 

entre dias de operação e noites ou dias de inatividade. 

• O sinal de alerta é integrado ao sistema de supervisão remota. 

• O sinal de alarme é enviado ao sistema de controle de incêndio. 

• A configuração do sistema é consistida em uma unidade Laser com uma linha de tubo 

coletando amostras para cada grupo de unidades de climatização. 

• O sistema emprega o principio de detecção de partículas por dispersão de raio Laser. 

• O sistema não depende da convecção térmica para encontrar partículas em suspensão no 

ar ambiente, portanto, amostras de ar são coletadas do objeto da monitoração por um sistema de 

aspiração mecânica. 

• As amostras são conduzidas por uma tubulação até a unidade detector a Laser. A 

configuração atende os requisitos do fabricante para dimensionamento específico. O tempo de 

resposta do último orifício coletor da tubulação, não é superior a 120 (cento e vinte) segundos. 
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• O detector admite um alto teor de pó sem degradação do seu desempenho. Possui filtro 

na admissão do ar desde que haja monitoração do grau de redução de fluxo e a correspondente 

compensação automática da avaliação. 

• Cada entrada de tubo possui um sensor de fluxo para alarme de falha em caso de baixo 

ou alto fluxo. 

• A frequência de alarmes indesejáveis é reduzida ao mínimo. O processamento dos sinais 

é incorpora meio lógico de descarte de sinais causados por partículas de pó. 

• A sensibilidade é constantemente otimizada pelo programa de interpretação dos sinais. 

Este deve incorpora avaliação de parâmetros estatísticos registrados nas últimas 24 (vinte e 

quatro) horas para ajuste dinâmico do nível de alarme em função do desvio padrão das 

medições. 

• A função de ajuste dinâmico do nível de alarme, contem um fator adequado para cada 

tipo de objeto. Para situações transitórias que implicam em contaminação maior, tais como 

abertura de uma porta ou partida de um gerador, o programa sobrepõe um fator de redução da 

sensibilidade quando acionado via uma entrada de sinal tipo contato seco. 

• O programa automaticamente perceber eventuais diferenças nos períodos de inatividade 

como finais de semana, feriados, noite e dia criando parâmetros diferenciados; 

• O sistema deverá permite integração numa rede superior a 50 (cinquenta) unidades. A 

interface, com visor e teclas, está em local distante e sem detector. 

• O sistema oferece unidades com capacidades variadas, adequadas para cada tipo de 

ambiente, possuindo uma, duas ou mais linhas de aspiração. 

• A transmissão dos alarmes, além da rede específica, a partir de contatos secos providos 

na unidade de interface. 

• A sensibilidade do detector, medido como obscurecimento por metro linear, abrange 

uma faixa de 0,0015 a 25%. 

• As leituras do detector são obtidas pelo microprocessador a uma taxa média de uma por 

segundo. 

 

7.2 CONTROLE DE INCÊNDIO 

• A sala cofre é provida de sistema automático supressor de combustão por inundação 

com gás FM-200. 

• Cada cilindro possui cabeçote de atuação e atende o ambiente através de tubulação e 

difusores apropriados. 
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• O sistema de supressão automático com a aplicação de gás FM 200 atua por inundação 

completa do ambiente protegido com o gás na razão de 7% em volume para o ambiente, sobre e 

sob o piso. O sistema atende a norma Americana NFPA 2001. 

• Além da descarga automática, há acionamento manual e dispositivo que permite o 

bloqueio do processo de contagem (temporização) em curso para difusão do gás. 

• O sistema é acionado automaticamente por um laço de detectores de fumaça 

interligados a um Painel Central e com confirmação do sistema de monitoração a Laser. 

• Este painel possui chaveadores para bloquear a descarga de gás e também acionado 

manual, e conter ainda um temporizador e sinalizadores audiovisuais dentro e fora da sala cofre. 

• Especificação dos materiais utilizados: 

o Cilindro de FM-200 – fabricado em aço carbono SAE-1010/1020 

o Cabeça de comando elétrico instalada na válvula do cilindro mestre, permitindo efetuar 

a descarga automática ou manualmente, em 24 VDC fabricado em bronze forjado ASTM B-62.  

o Difusor utilizado obtém a perfeita distribuição do gás na área protegida, bem como, 

garante a perfeita gaseificação do mesmo fabricado em aço Inoxidável com furação conforme 

cálculo hidráulico. 

o Tubulação utilizada para condução do gás até o local de descarga, dimensionada 

conforme cálculo hidráulico fabricado segundo as normas ASTM-A106, Schedule 40, preto e 

sem costura. 

o Conexões utilizadas na interligação da tubulação e derivações em ferro maleável, Classe 

300, preto, rosca NPT, para uma pressão de trabalho de até 2000 psi. 

• O detector óptico de fumaça é composto de um emissor pulsante de luz infravermelha e 

um receptor fotodiodo de silício. Em estado normal, o fotodiodo não recebe nenhuma luz do 

emissor. Em caso de incêndio, a fumaça penetra no detector e a luz é refletida nas partículas de 

fumaça, atingindo o fotodiodo, onde é transformada em sinal eletrônico. Quando dois destes 

sinais são detectados num período pré-calibrado, um circuito comparador opera o detector de 

fumaça, enviando um sinal eletrônico ao Painel de Detecção e Incêndio EST2, ativando o 

alarme de incêndio. 

• Base: 

o Modelo 6251-B, para sinalização remota (15V-24 mA), LED indicador de atuação e 

trava de segurança;  

o Material: Carcaça em plástico injetado; 

o Alimentação: 18 a 27 VDC (com supervisão elétrica); 

o Corrente de Repouso: 80 mA Max.; 
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o Área de Cobertura: segundo normas ABNT-NBR 9441 e NFPA 72; 

o Corrente de Alarme: 120 mA máx.; 

o Temperatura Ambiente: 0 a 49°C; 

o Umidade do Ar Máxima: 93%; 

o Homologação: UL, FM. 

 

• O Painel central de sinalização e comando é utilizado para supervisionar e alimentar os 

detectores, e ativar alarmes sonoros e visuais de incêndio, bem como, efetuar os comandos de 

equipamentos auxiliares. 

• O sistema modular é um sistema lógico digital em estado sólido, compreendido de 

funções automáticas de detecção e alarme, atuação e supervisão, para sistemas de sinalização 

inteligente e comando de elementos extintores de incêndios. 

• O sistema alimentado por 220 VAC, 60 Hz e uma fonte de emergência composta de um 

conjunto de baterias na tensão de 24 VDC, montadas em caixa ventiladas, com carregador de 

baterias automático. 

• O sistema básico é composto por: 

o Módulo de alarmes;  

o Módulo de expansão;  

o Módulo Motherboard.  

 

8 SISTEMA DE ENERGIA CARACTERÍSTICAS GERAIS 

• A partir do barramento de energia comum (bus way) da prumada que chega até a sala de 

UPS; foi derivada desta prumada uma alimentação elétrica a qual os quadros elétricos QTA’s a 

foram instalados no prédio da Cidade da Polícia Civil – RJ. Os quadros elétricos QTA também 

receberam alimentação elétrica de 02 (dois) Grupos geradores existentes. Os circuitos derivados 

destes quadros elétricos provém alimentação elétrica aos quadros QD1/QD2/TIE (responsáveis 

pela distribuição geral de energia elétrica da sala cofre) a qual foi instalado dentro da sala cofre. 

• O sistema de distribuição de energia, a partir dos quadros QD1/QD2/TIE, foram 

norteados pelos requisitos do TIER II da TIA 942, proporcionando alta disponibilidade e 

possibilidade de manutenção, sem a interrupção do sistema de TI (Tecnologia da Informação), 

para tanto foi adotada uma concepção de dualidade das linhas de atendimento das cargas criticas 

a partir dos geradores existentes. 
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• Para atendimento da demanda de equipamentos considerados críticos, além dos 

equipamentos complementares foram utilizados 02 (dois) equipamentos de UPS de 120 KVA. 

• Com a inclusão das cargas referentes ao sistema de climatização e sistema de 

iluminação e outros considerados críticos, os Geradores de Emergência têm uma potência de 

500 KVA cada, para atender as demandas do Data Center. Estes trabalham em linhas separadas 

e contam com um sistema de socorro automático entre eles, contemplados neste projeto através 

dos quadros (QD1 /QD2 / TIE). 

• O Sistema de Energia possui 02 (dois) Grupos Geradores de Emergência de 500 KVA. 

• O Sistema de Energia possui 02 (dois) equipamentos UPS de 120 KVA com autonomia 

de 15 min., instalados na sala de UPS. 

• O Sistema de Energia possui 01 (um) conjunto de Painéis elétricos do sistema de 

distribuição dual, contemplando os seguintes quadros: 

o 02 (dois) QTA – responsável pela alimentação elétrica proveniente da concessionária ou 

do grupo gerador para o sistema em questão;  

o 01 (um) QD1 – distribuição de energia advinda de um dos QTAs; 

o 01 (um) QD2 – distribuição de energia advinda de um dos QTAs; 

o 01 (um) TIE – responsável pela comutação de cargas no caso de falta de uma das fontes 

de energia; 

o 01 (um) QDX – distribuição de energia da linha X; 

o 01 (um) QDY– distribuição de energia da linha Y; 

o 3 (três) QdiX – distribuição de energia para sala cofre da linha X; 

o 03 (três) QdiY – distribuição de energia para sala cofre da linha Y; 

 

o 01 (um) Qdutilities – distribuição de energia para sistemas da sala de UPS; 

o (um) QDREV – quadro de revezamento automático para os equipamentos de 

climatização de conforto da sala de UPS. 

9 ARQUITETURA DO SISTEMA ELÉTRICO ENERGIA DE EMERGÊNCIA 

(GERADORES) 

• Este sistema prevê a condição de socorro entre os circuitos críticos da área 

atendida. O sistema possui 02 (dois) Grupos Geradores trabalhando de forma autônoma. O 
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sistema elétrico ao entrar em regime de emergência (na falta de energia da concessionária cada 

Grupo Gerador fica responsável pela metade da carga instalada, incluindo climatização, 

equipamentos UPS (no break) e serviços essenciais desta área (circuitos críticos)). Na falha de 

um dos geradores, o outro atende suas cargas, conforme descrito a seguir: 

o Em condições normais, o quadro elétrico dotado de intertravamento 

eletromecânico, é alimentado pela concessionária de energia, passando pelos quadros de saída 

do transformador QGBT e os respectivos QTAs, chaves de transferência entre os Grupos 

Geradores e Rede concessionária, cada parte da instalação é simetricamente dividida. Estas 

interligações até os painéis QD1 / QD2 / TIE, são de responsabilidade do CONTRATANTE.  

o No caso de falha da concessionária, os grupos Geradores partem e alimentam os 

mesmos painéis através das chaves de transferência QTAs. Em caso de falha de um dos 

geradores, o quadro dotado de intertravamento efetua as transferências de carga 

automaticamente, entre os grupos Geradores. Este conjunto é intertravado elétrica e 

mecanicamente para impedir o paralelismo dos grupos geradores entre si e destes com a rede da 

concessionária de energia, este quadro também contará com disjuntores tipo extraíveis e com 

possibilidade de manutenção energizada.  

10 ENERGIA ININTERRUPTA (UPS) 

• O sistema e composto 02 (dois) equipamentos de energia ininterrupta (UPS), 

garantindo um sistema dualizado (DUAL-BUS) ininterrupto constituído da duplicação do 

sistema elétrico a partir das UPSs, tornando-o redundante 1+1, ou seja, cada linha de 

alimentação dos “UPSs” e quadros de distribuição internos a sala cofre em condições normais 

devem assumir 50% da carga total do ambiente. 

• Em caso de falha de um dos sistemas elétricos, o outro sistema assume 

imediatamente a carga da sala em 100%. A dualidade do sistema se dará a partir dos geradores 

de energia até a tomada e réguas que alimentarão os racks. 

• Características técnicas do equipamento 

o Sistema No-Break on-line de dupla conversão de 120 KVA Ø 3 - 60 hz, tensão 

de entrada 380V e tensão de saída senoidal e estabilizada em 380/380V, com autonomia mínima 

de 15 minutos a plena carga, o sistema de distribuição foi configurado em “dual bus”, conforme 

IEC62040-3 – VFI-SS-111, com inversor de alta frequência, by-pass automático e bancos de 

bateria.  
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• O UPS opera como um sistema TRUE on-line, DUPLA CONVERSÃO, nos 

seguintes modos: 

o NORMAL: A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do 

UPS. O retificador transforma a energia AC da rede em DC para alimentar o inversor e carregar 

simultaneamente a bateria.  

o BATERIA: Quando a energia AC da rede falha, a carga crítica continua sendo 

alimentada pelo inversor que, sem nenhum chaveamento, obtém energia da bateria. Não haverá 

interrupção de energia para a carga crítica quando houver falha ou retorno da energia AC da 

rede.  

o RECARGA: Uma vez restaurado a energia AC da rede, o retificador alimenta o 

inversor e simultaneamente carrega a bateria. Isto é uma função automática e não causa 

nenhuma interrupção para a carga crítica.  

o BYPASS: No caso de sobrecarga ou falha interna no inversor, a chave estática 

transferirá a carga para a rede sem interrupção para a carga crítica. O retorno do modo BYPASS 

para NORMAL será automático, exceto no caso que a sobrecarga excede os limites 

especificados ou ocorrência de falha interna. 

10.1 AMBIENTE 

• Todas as características do equipamento são garantidas em qualquer das 

condições seguintes, sem qualquer alteração operacional: 

o Temperatura de Operação: 0 – 40º C, garantindo a potência nominal (excluindo 

as baterias).  

o Armazenagem: -25 +60C. (Armazenagem prolongada em temperaturas maiores 

que 40ºC irão ocasionar rápida descarga na bateria). 

o Umidade relativa: (operação e armazenagem): 95% máximo, não condensado. 

 

o Altitude: Máximo 1500m a 40ºC, garantindo a potência nominal. 

10.2 SEGURANÇA 

• O UPS é certificado pelo Underwriters Laboratories de acordo com UL1778.  
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• O UPS é certificado pelo Canadian Standards Association de acordo com CSA 

C22.2 N.O. 107.1-M91.  

10.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO UPS 

• RETIFICADOR/CARREGADOR: Converter a energia AC de entrada em uma 

tensão DC regulada para alimentar o inversor e recarregar a bateria. O retificador/carregador 

trabalha com IGBT’s com chaveamento em alta frequência PWM. O design modular do UPS 

permite a segura manutenção e substituição do módulo retificador. O tempo médio para reparos 

(MTTR) deve ser inferior a 30 (trinta) minutos. O retificador/carregador também deve provê o 

seguinte: 

o O fator de potência de entrada é de 0.99 com o sistema operando nas condições 

nominais; 

o O retificador possui circuito eletrônico de proteção que limita a corrente de 

entrada máxima, evitando eventuais danos aos IGBT’s. 

• INVERSOR: É do tipo chaveamento alta frequência - PWM com IGBT’s. E 

possuir as seguintes características:  

o O inversor provê a qualidade de energia especificada enquanto opera com 

qualquer fonte DC (retificador ou bateria), dentro da faixa de tensão operacional especificada. 

o O design modular do UPS permite a segura manutenção e substituição do 

módulo inversor. O tempo médio para reparos (MTTR) deve ser inferior a 30 (trinta) minutos. 

o O inversor possui um circuito eletrônico de limite de corrente para proteção dos 

IGBT’S e de todo o circuito inversor. 

• CHAVE ESTÁTICA: O by-pass é uma fonte alternativa para o barramento 

crítico, quando realizada uma manutenção no UPS, ou em caso de falha. O by-pass deve 

consistir de uma chave estática (SCR’s), para transferências instantâneas entre as fontes. O by-

pass deve possuir as seguintes características operacionais: 

o As transferências para o by-pass são automaticamente realizadas no caso de: 

sobrecarga de saída, tensão de saída fora do limite especificado, sobre temperatura, descarga 

total da bateria e falha no UPS. 
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o A retransferência automática para o inversor é executada sempre que o mesmo é 

capaz de alimentar a carga crítica. 

o A retransferência automática para o inversor é inibida quando: o by-pass for 

ativado manualmente, após 03 retransferências automáticas em um período de 10 minutos, e em 

caso de falha do sistema UPS. 

o Todas as transferências para o by-pass são inibidas nas seguintes condições: 

tensão de by-pass fora dos limites (+/- 10% da nominal), freqüência do by-pass fora dos limites 

(+/-3Hz, ajustável), e by-pass sem sincronismo. 

o Tempo de transferência: Transferência completa em menos que 4ms. 

o O by-pass pode ser manualmente ativado através do painel de controle ou 

remotamente através de uma entrada de alarmes. 

• BYPASS MANUAL 

o O sistema possui um quadro de by-pass manual externo ao sistema UPS. Este 

quadro é composto de três chaves seccionadoras que permitem isolar totalmente o sistema UPS 

para manutenção. 

o A chave principal de by-pass possui um contato seco de sinal, para que seu 

status seja monitorado pelo UPS. 

• DADOS ELÉTRICOS 

o Capacidade do sistema UPS: 120KVA/108KW  

• RETIFICADOR/CARREGADOR 

o Tensão de entrada: 380V (4 fios) - 3F + N + T 

o Range de tensão entrada: +10 – 15%.  

o Range de freqüência de entrada: 55 – 65Hz  

o Fator de potência de entrada: 0.99  

o Possui limites de corrente de entrada programáveis quando operando no modo 

normal:  

o Limite de corrente de entrada de 100 – 125% da corrente nominal de entrada  

o Limite de corrente de recarga das baterias 10 – 25% da corrente nominal de 

entrada, independente da carga na saída do UPS. 
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o Possui limites de corrente de entrada programáveis quando operando no modo 

grupo-gerador;  

o Limite de corrente de entrada de 100 – 125% da corrente nominal de entrada;  

o Limite de corrente de recarga das baterias 10 – 25% da corrente nominal de 

entrada, independente da carga na saída do UPS;  

o A distorção harmônica máxima de corrente de entrada é 4,5%;  

o Possuir partida em rampa configurável de 3 – 60 segundos  

o A tensão nominal DC de saída ajustável entre 384VDC – 480VDC. Opera com 

32 ou até 40 baterias (considerando monoblocos 12Vcc);  

o Regulação de tensão de saída DC: +/- 0,5%;  

o Ripple de saída inferior a 0,5% (pico a pico);  

o Possui capacidade de alimentar o inversor à plena carga, e recarregar a bateria 

para 95% de sua capacidade máxima em um período 10 x o tempo de descarga;  

o Equalização: Possibilita controle automático e manual para equalização das 

baterias;  

o Sensor DC: Possui sensor DC redundante para proteção contra sobre tensão no 

barramento.  

• ENTRADA BYPASS 

o Range de sincronismo do by-pass é de +/-10% da tensão de entrada.  

o Range de sincronismo de frequência do by-pass é de +/- 3Hz (ajustável).  

o Inrush: para unidades com transformador isolador, tipicamente 800% da 

corrente nominal.  

o Proteção contra surtos: de acordo com IEEE 587 (ANSI C62.41) CAT A & B 

(6kV).  

• SAÍDA DO SISTEMA 

o Tensão de saída nominal: 380V trifásico (3 F + N + T).  

o Regulação estática: +/-1% da tensão nominal de saída.  
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o Regulação dinâmica: +/-5% da tensão nominal de saída, para degrau com 100% 

de carga, e transferências para o modo bateria, com recuperação em 25ms.  

o Distorção Harmônica Total de tensão: (THDV): <2% para carga linear, e < 5% 

para carga 100% não linear.  

o O ajuste de tensão de saída (manual) deve ser de +/-3%.  

o O range de sincronismo: +/-3Hz ajustável para +/- 5Hz.  

o Regulação de freqüência: +/- 0.01Hz free – running.  

o Slew Rate: 1Hz/segundo  

o Capacidade de sobrecarga (tensão nominal de baterias recarregadas): A unidade 

deve manter a regulação de carga de até 110% por 10 minutos, até 125% por 30 segundos, e até 

150% por 10 segundos.  

o Capacidade de curto circuito: 150% fase – fase por 10 ciclos; 300% fase – 

neutro por até 10 ciclos.  

o Transferência estática: < 4ms  

o Atenuação de ruído de modo comum: -65dB até 20KHz, -40dB até 100kHz.  

o Ruído acústico gerado pelo UPS: <70dbA à 01 metro.  

o Supressão EMI – De acordo com FCC 47, parte 15, Classe A.  

o Descarga eletrostática (ESD): De acordo com IEC801-2.  

o Eficiência do sistema: 92%, excluindo transformadores e acessórios.  

 

• CONTROLES E INDICADORES 

o O sistema UPS possui controle digital DSP – Digital Signal Processing, que 

permite eliminar variações devido à tolerância dos componentes, e provê respostas operacionais 

consistentes e confiáveis. O ajuste de todos os parâmetros no UPS deve ser realizado através do 

software/firmware do UPS; 

o Display LCD: O UPS possui display de LCD de no mínimo 4 linhas x 80 

caracteres. O LCD deve mostrar o status do UPS, medidores, status da bateria, lista de alarmes e 

log dos últimos 500 eventos, alarmes ativos e configurações do UPS, além de possuir um 

diagrama mímico indicando o caminho de potência do sistema;  
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o Indicadores LED’s: Possui led’s no painel frontal indicando as seguintes 

situações: Modo Normal, Modo By-pass, Modo Bateria e Alarme no sistema.  

 

• INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 

o Contato de alarme: um contato seco de alarme sumário foi fornecido. Este 

contato é do tipo NA/NF, e suporta 10A com 240Vac ou 14Vdc.  

o RS232: Possui interface RS232 para comunicação, diagnóstico e configuração 

do sistema.  

o Entrada de alarmes: Duas entradas são fornecidas para monitoração do status de 

contatos secos externos. As configurações desta entrada são realizadas através da porta RS232.  

o EPO Remoto: Disponibiliza interface para conexão de desligamento de 

emergência remoto.  

o Sinais de controle de bateria: Possuem entradas para conexão do contato 

auxiliar e UVT do disjuntor do banco de baterias.  

o Possui entrada de sinal para monitoração do status do by-pass manual do 

sistema (QBM – Externo).  

 

• COMUNICAÇÕES 

o O UPS possui 2 x slots de comunicação, onde podem ser instalados até 2 

dispositivos de comunicação.  

o O UPS possui interface WEB/SNMP – RJ45, instalado em um dos slots, como 

padrão.  

o Possibilita monitoração via Web-browser (Internet Explorer, por exemplo)  

o A notificação remota de eventos é realizada através de e-mail, traps SNMP ou 

mensagens na rede.  

o Possibilita o shutdown ordenado e sequencial de múltiplos servidores em um 

ambiente multiplataforma, conectados ao UPS. A ordem de desligamento é definida pelo 

usuário, de maneira a priorizar a bateria /autonomia para os dispositivos mais críticos.  
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• PROTEÇÕES 

o Retificador/Carregador e By-pass são protegidos através de fusíveis individuais 

para cada fase.  

o Proteção para bateria fornecida através de um disjuntor caixa-moldada termo-

magnético, em cada banco de baterias.  

o Proteção de saída fornecida através de circuito eletrônico de limite de corrente e 

fusíveis no circuito inversor.  

 

• BATERIA 

o Tipo: VRLA Estacionária, chumbo-ácida, selada, válvula regulada, com 

eletrólito absorvido no separador (AGM). Com vida útil estimada de 04 anos.  

o Vasos, tampas, e sobre tampas em material V-0, de alto impacto, aprova de 

vazamentos e estanque a gases.  

o Não são aceitas baterias automotivas, A bateria deverá trabalhar em qualquer 

posição de montagem, vertical, ou horizontal, permitindo assim a otimização de espaço na sua 

instalação.  

o Autonomia de 120KVA: 15 minutos.  

o A bateria foi calculada para uma descarga de até, no máximo, 1,67Vpe.  

o Tensão de flutuação: 2,25Vpe.  

o Tipo de montagem: em gabinete fechado, no mesmo padrão do nobreak, ou 

seja, mesma cor, profundidade e altura.  

o Os gabinetes de baterias possuem rodízios para movimentação e permitir 

manutenção apenas frontal. As baterias são alojadas em bandejas internas removíveis pela frente 

do gabinete, de modo a facilitar a sua manutenção.  

o Proteção: Disjuntor termomagnético instalado em cada gabinete de baterias, 

com contato auxiliar e UVT para monitoração pelo UPS.  

 

• SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BATERIAS 
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o O UPS informa o tempo de bateria remanescente tanto no modo de operação 

normal ou em bateria. A informação de autonomia deve ser real-time, mesmo nas condições de 

mudança de carga.  

o O sistema testa automaticamente os bancos de baterias para certificar que sua 

capacidade é de no mínimo 80% da nominal. Uma vez detectado qualquer problema como baixa 

capacidade (<80%), bateria aberta, bateria em curto, o sistema informar alarme no display e 

sistema de monitoração remota. Para a devida providencia de reparo ou troca 

o O teste deve ser realizado nas baterias sem qualquer tipo de risco à carga crítica. 

Para tal teste o retificador não poderá ser desligado e a carga crítica deverá ser dividida com a 

bateria, garantindo assim a total segurança do sistema mesmo no caso de falha do banco de 

baterias durante o teste.  

 

• CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

o Todo o conjunto retificador, inversor e chave estática, são alojados no mesmo 

gabinete autoportante.  

o O sistema trabalha com ventilação forçada, sendo a entrada de ar pela parte 

frontal do sistema e saída pela parte superior.  

o Todo o acesso para manutenção e instalação é realizado apenas pela parte 

frontal do sistema, permitindo assim a instalação do sistema lado a lado, e contra a parede.  

o Entrada de cabos superior e inferior padrão.  

 

• ELÉTRICA DA SALA COFRE 

o A sala cofre recebe energia limpa e ininterrupta proveniente de um sistema dual 

de energia que conta com dois UPS (No-break) de 120kVA, estes equipamentos alimentam os 

quadros instalados dentro do ambiente protegido, denominados como QDiX (Quadro de energia 

ininterrupta - linha X) para a linha “X” proveniente do UPS “X” e QDiY para a linha “Y” 

proveniente do UPS “Y”. Os quadros de distribuição de força dedicados (QDiX1, QDiX 2, 

QdiX3, QDiY1, QdiY2, QdiY 3) alimentam os equipamentos críticos na sala cofre. 

o Os quadros de distribuição de energia são projetados para minimizar 

interrupções. Os disjuntores de proteção das cargas parciais são do tipo plug-in, 

termomagnético, com montagem de forma a minimizar tempos de manutenção. 
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o O quadro tem barramento trifásico, com barras de neutro e terra independentes, 

segundo o esquema TN-S da NBR-5410. As barras são de cobre eletrolítico, encapadas com 

material termo retrátil (LVR) pintado de acordo com o padrão de cores adotado pela norma; 

o Cada quadro tem no mínimo 60 disjuntores tipo “plugin” de fabricação Merlin 

Gerin ou similar, sendo o geral do tipo fixo em caixa moldada. A montagem dos disjuntores 

parciais foi do tipo plug-in (extraível), ou seja, são montadas em bases especiais que permitem a 

instalação ou retirada dos disjuntores com o quadro energizado. A capacidade de curto circuito 

foi definida após a elaboração dos estudos de curto circuito. 

o O barramento de neutro está posicionado de tal forma que os cabos atendem a 

tensão de 380V(entre fases). Os cabos conectados na barra de terra e neutro são identificados 

com número do circuito em anilhas e fixados individualmente, os circuitos dos servidores são 

alimentados em 220V(fase/neutro). 

o As características dos componentes internos dos quadros são: 

• Interruptores de carga (chaves seccionadoras) na entrada dos quadros. Os 

interruptores permitiem abertura em carga, montagem fixa, corrente nominal.  

• Disjuntores parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2. Os disjuntores 

foram montados em bases especiais, as quais permitam a instalação e retirada dos disjuntores 

com o quadro energizado, sem o uso de ferramentas.  

• Medidor de energia digital, multi-função, com os seguintes recursos de medição 

/ indicação:  

• Indicação de correntes monofásica e de neutro;  

• Indicações de tensões fase-fase e fase-neutro;  

• Medições de energia ativa, reativa e aparente;  

• Indicações de potências ativas, reativa e aparente;  

• Indicação de fator de potência;  

• Indicação de frequência;  

• Transformadores de corrente, classe de isolamento 600 v, isolação de epóxi, 

classe de exatidão 0,3C25, fator térmico 1,2.  

• Blocos de aferição para circuito de corrente, classe de isolamento 600 v.  
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• Supressores de surto (Transiente Voltagem Surge Supressor);  

• Um barramento de terra único foi usado para equipotencial para a Sala Cofre.  

o Os cabos são acomodados em leitos aramados, constituídos de tubos de aço 

soldados entre si, instalados sob o piso técnico. As saídas dos cabos do suporte para o 

equipamento são pelas laterais do suporte. 

o Os cabos para ligação dos equipamentos instalados no interior da sala cofre 

(circuitos terminais) são constituídos de condutores flexíveis, multipolares, com isolação LSOH 

classe de isolamento 750 V. 

o Os cabos para alimentação de quadros são constituídos de condutores flexíveis, 

singelos, com isolação e capa externa de EPR, classe de isolamento 0,6/1kV. 

o Os terras dos quadros e racks da sala do CPD, suportes do piso elevado, partes 

metálicas em geral são interligados ao aterramento mecânico através de cabos de cobre isolados 

na cor verde. Para os suportes de piso elevado, são utilizadas cordoalhas (cinta). 

o A resistência de aterramento final é inferior ou igual a 10 ohms. 

o Para o aterramento mecânico foi instalada sob o piso uma barra de cobre onde 

na mesma foram conectados todos os cabos de aterramento provenientes do aterramento 

mecânico, ou seja, todas as partes metálicas dos sistemas. Foi interligado com o sistema de 

aterramento do prédio na origem. 

o As barras foram interligadas através de um cabo de cobre isolado, 750 v, na cor 

verde, até as hastes de aterramento externas contendo ainda, caixa de inspeção para medição. 

 

11 CONTROLE DE ACESSO 

o Controla o fluxo de funcionários de operação, manutenção, administração, 

visitantes e contratados. O sistema de controle de acesso possui tecnologia biométrica digital, 

podendo trabalhar em modo stand-alone ou integrado ao sistema de Corrente Alternada - C.A 

do edifício para atender os seguintes ambientes: 

• Ambiente protegido  

• Intel/Storage (interno ao ambiente protegido)  

• Sun (interno ao ambiente protegido)  
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• Telecom (interno ao ambiente protegido)  

• Sala de UPS  

o O sistema de controle de acesso opera no módulo stand-alone através de 

identificador, verificador e controlador biométrico com tecnologia digital. Este proporciona o 

controle do fluxo de funcionários, visitantes e contratados. 

o O equipamento contém sua própria base de dados dos templates (padrões de 

impressões digitais), de forma a realizar as operações de comparação no modo off-line. O 

equipamento também mantém o registro dos 200 (duzentos) últimos eventos, tanto de cadastro 

como de acesso, os quais podem ser visualizados através do display do equipamento ou 

conectando-se a um notebook em sua saída serial (no caso de operação stand-alone). O registro 

pode ser ampliado para 1.600 (um mil e seiscentos) eventos, com adição de memória ao sistema.  

 

11.1 SUPERVISÃO REMOTA 

o Permiti que o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente sejam transmitidos 

via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento, através de uma estação dedicada. 

o Funções de Monitoração: 

• Entradas analógicas temperatura – para sensores de temperatura, implementados 

com NTC, para medida de temperatura em °C ou °F, com set points ajustáveis para valores 

máximo e mínimo independentes;  

• Entradas analógica umidade relativa - sensor de umidade para medida de 

Umidade Relativa do ar com set points ajustáveis para valores máximo e mínimo 

independentes;  

• Entrada digital Estado de porta – Indicador de abertura de porta através de reed 

relê;  

• Entrada digital presença de líquido – Sensor instalado em pontos onde há o 

risco de vazamento ou invasão de líquidos;  

• Entrada digital detecção de incêndio – Contato fornecido pela central de 

detecção de incêndio para indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio;  

• Entrada digital de fumaça – Sensor de fumaça independente do sistema de 

combate a incêndio que sinaliza a indicação de fumaça;  
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• Entrada digital falha na climatização – Contato fornecido pela placa de 

comando do sistema de climatização que indica qualquer falha no ar condicionado;  

• Entrada digital de falha do gerador - Contato fornecido pela placa de comando 

do sistema do Grupo Motor Gerador que indicada qualquer falha no equipamento;  

• Entrada digital de falha do Nobreak - Contato fornecido pela placa de comando 

do sistema do Nobreak que indicada qualquer falha no equipamento;  

• Outras entradas digitais configuráveis para:  

• Sensor de Vibração  

• Sensor de presença de pessoas  

o Software de aplicação interativo para gerenciamento do ambiente remoto 

monitorado pela unidade de supervisão. Instalado em PC, sob Windows 7 professional. Permite 

pelas diversas janelas a configuração de alarmes para cada unidade de supervisão carregada na 

rede, com valores de set points também ajustáveis, e a completa monitoração em tempo real dos 

ambientes remotos. 

o O software tem características de uma aplicação Windows, com interface 

gráfica associadas ao menu, com versatilidade interativa e com diversas facilidades operacionais 

que complementam informações para o adequado gerenciamento da rede. Está preparado para 

atender um ambiente completo de rede, para o endereçamento de pontos via gateway, de forma 

a atender os quesitos de uma rede TCP/IP, com particularidades para leitura / escrita para grupo 

privilegiado. 

o O sistema permite configurar cada uma das unidades de supervisão instaladas 

de forma dinâmica, bem como alterar essa configuração a qualquer tempo em operação, via 

Telnet, e também via Browser, cada configuração pode ser salva em arquivo para maiores 

facilidades. 

o As janelas do gerenciador são abertas, ou ativadas via menu pull-down, e são  

associadas a uma ou mais funções monitoradas. Pode-se selecionar uma unidade de supervisão, 

através de seu endereço IP e verificar aspectos específicos de status, valores medidos, 

configuração e, quando for o caso, reconhecer o trap originado desde uma unidade de 

supervisão. 

 Sensores e alarmes contemplados no ambiente: 

Tipo de Entrada  Ambiente Protegido Sala UPS Outros Locais 
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Entradas analógicas  

temperatura  

2 1 - 

Entrada digital do No 

Break  

- 2 - 

Entrada digital do Grupo 

Gerador  

- - 2 

Entradas analógicas 

umidade relativa  

1 - - 

Entrada digital estado de 

porta  

4 1 - 

Entrada digital presença 

de líquido  

3 1 - 

Entrada digital da 

detecção precoce de 

incêndio  

6 2 - 

Integração ao sistema de 

combate a incêndio 

convencional pela 

supervisão remota via 

TCP/IP  

1 1 - 

Entrada digital falha na 

climatização  

6 2 - 

Entrada Digital fumaça  2 2 - 

Sinalizador Áudio 

Visual  

1 - - 

 

12 CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) 

o Existe um sistema de CFTV digital que conta com 12 (doze) câmeras coloridas IP e sistema de 

gravação das imagens digital com capacidade para 16 (dezesseis) canais. 

 

o O sistema de monitoração, gravação e acesso a back-up é simultâneo, este sistema permite a 

gravação e exportação via USB, possui 1TB de discos rígidos para armazenamento de imagens. 

 

o Este sistema contempla 12 (doze) câmeras auto dome tipo IP, coloridas, PTZ, CCD ¼ , DSP, 

zoom digital 10x e óptico 10x, captura de 30 imagens por segundo, para aplicações indoor. 
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o O Servidor específico tem as seguintes características: 

 

• Intel Core I5 2.80 GHz; 

• 6 GB Memória RAM;  

• Placa Rede 10/100/1000;  

• HD 1 TB – SATA;  

• Windows 7 Professional 64 bits;  

 

o As câmeras são instaladas dentro do ambiente protegido e em áreas consideradas críticas a 

segurança do ambiente. 

 

13 CABEAMENTO ESTRUTURADO 

o O Cabeamento Estruturado possui 360 (trezentos e sessenta) pontos lógicos simples e 90 

(noventa) conectores e cordões óticos distribuídos na área da sala cofre. A rede é preparada para 

trafegar Ethernet / Fast-Ethernet /Gigabit Ethernet e ATM utilizado cabos UTP 4 pares cat 6. 

Estes cabos possuem em suas extremidades jack’s modulares fêmea cat 6. 

 

o A distribuição do cabeamento horizontal atende a área destinada aos racks de servidores e rack 

de Telecom, por meio de instalação de pontos de consolidação compostos por caixas multimídia 

de 12 posições ou patch panel. 

 

o Os pontos de consolidação são fixados sob o piso elevado nas proximidades do rack. 

 

o Foram utilizados cabos UTP Categoria 6 com 04 pares e os cordões ópticos duplex, MM, 

50/125 Microns, SC/SC e ST/ST através de infraestrutura metálica (leitos aramados) sob o piso 

elevado. 

 

o Todo o sistema de cabeamento estruturado foi identificado de acordo com as recomendações da 

Norma EIA/TIA-606A, utilizando-se etiquetas apropriadas e só poderá sofrer alteração com a 

autorização da CONTRATANTE. 
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14 HALL E SALA DE DESEMBALAGEM 

o Este ambiente foi criado de maneira a facilitar o acesso à sala cofre. Foi considerada a 

implantação de controle de acesso para o mesmo. 

 

o Recebeu também placas de piso elevado. 

 

o As paredes que sofreram intervenções a recomposição foram feitas em blocos de concreto 

celular, assentados com argamassa e revestidos com emboço e reboco em argamassa especial 

deixando o ambiente conforme o padrão existente. 

 

o As uniões de alvenarias com vigas, lajes e paredes que sofreram intervenção foram chapiscadas 

para melhor aderência, sendo colocados ferros de ancoragem nos pontos de maior solicitação. 

Os blocos junto às estruturas foram preenchidos com massa de forma a dar perfeito acabamento.  

 

o O ambiente interno e externo recebeu pintura em látex acrílica que foi aplicada em quantas 

demãos necessárias até o perfeito acabamento, sendo no mínimo três demãos. 
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ANEXO C DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

A manutenção preventiva e programada da Sala-cofre da Polícia Civil do Rio de 

Janeiro deverá ser realizada considerando, no mínimo, a periodicidade e os seguintes itens: 

 

1 – Célula Aceco / Lampertz Visitas Ano 

1.1 Portas 4 

1.2 Blindagens 4 

1.3 Painéis e Luminárias 4 

1.4 Elementos da Sala IT 2 

 

2 – Piso Elevado Visitas Ano 

2.1 Nivelamento 4 

2.2 Reforços 1 

2.3 Troca de placas do Piso 4 

2.4 Leitos aramados: novos e alteração da rota 4 

 

3 – Limpeza Visitas Ano 

3.1 Piso Elevado / Piso de Fundo 2 

3.2 Leito aramado e Cabos 2 

3.3 Elementos da Sala IT, Portas, Luminárias e Móveis 2 

 

4 – Sistemas de Energia Visitas Ano 

4.1 QDF: reapertos e limpeza 4 

4.2 Aterramento 4 

4.3 Manutenção UPS (2 x 120kVA) 4 

4.4 Manutenção baterias, execução de troca de cada bateria que tenha sua 
data de fabricação maior de 4 anos e seguir todas as recomendações da 
norma ABNT NBR 15641:2008 

4 

4.5 Grupo Gerador ( 2 x 500 kVA) 12 

4.6 Mudança de até 2 pontos de energia e disjuntores 2 

 

5 – Sistemas de Climatização – 6 equipamentos de 23kW + 2 
equipamentos de 7,5TR 

Visitas Ano 

5.1 Troca de Filtros de Ar  2 

5.2 Recarga de Gás refrigerante (caso necessário)  1 

5.3 Retifica de compressores (caso necessário)  1 

5.4 Check-up preventivo e lavagem do condensador 6 

5.5 Levantamento de temperaturas (hot spots) 6 

 
 

6 – Sistemas de Detecção/Combate a Incêndio  Visitas Ano 

6.1 Stratos; testes, troca de filtros e tubulação.  4 

6.2 FM200: testes sem descarga, alarmes, intertravamento, configurações e 
manutenção das tubulações.  

4 

6.3 Detecção Convencional: testes  4 
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6.4 Teste outros sistemas de combate 4 

 

7 – Sistema de Supervisão e Controle  Visitas Ano 

7.1 CMC – testes de intertravamento  4 

7.2 CMC – verificação de parâmetros / configurações  4 

 

8 – Controle de Acesso Visitas Ano 

8.1 Manutenção leitores biométricos / proximidade 3 

8.2 Preventiva / Corretiva CFTV e back up de câmera 3 

 

9 – Dynamic “as built”  Visitas Ano 

9.1 Lay-out da sala quando quando ocorrem alterações.  1 

9.2 Lay-out do piso elevado / leito aramado quando ocorrem alterações.  1 

9.3 Lay-out ar condicionado quando ocorrem alterações 1 

 

10 – Treinamento  Visitas Ano 

10.1 Manual de Normas e Procedimentos.  1 

10.2 Operação e controle de climatização.  1 

10.3 Operação de Sistemas de detecção e combate.  1 

 

11 – Auditoria Física Visitas Ano 

11.1 Auditoria do ambiente físico da sala cofre 1 
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ANEXO D-1 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

 

Local e data 

Ao Pregoeiro  

Ref. Pregão Eletrônico nº 004/2018 

 

__(profissional(is)  designado(s) pela empresa)_________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, 

portador(a) da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA ter sido 

designado pela          (Entidade)     , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, para realizar vistoria às 

dependências No DGTIT - Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, 

situado na Avenida Dom Hélder Câmara, 2066, bloco 8A, Jacarezinho, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

21050-452, com o objetivo de conhecer um dos locais da execução/prestação dos serviços previstos 

nesta licitação, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           

, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o 

nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que, por meio da Vistoria 

realizada pela pessoa acima indicada, conheceu todos os equipamentos relacionados à execução do 

objeto da licitação, e que tem plena ciência do objeto da contratação, a saber: serviços de 

manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de peças e consumíveis, 

abrangendo monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas, tendo sido 

esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a 

proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2018. 

 

______________________________ 

(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria) 

 

______________________________ 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)) 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO D-2 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

 

Local e data 

Ao Pregoeiro  

Ref. Pregão Eletrônico nº 004/2018 

 

 

 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           

, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o 

nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que renuncia a visita 

técnica e assume total responsabilidade por esse fato, e que tem plena ciência do objeto da 

contratação, a saber: serviços de manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de 

peças e consumíveis, abrangendo monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e 

subsistemas, tendo sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente 

capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2018. 

 

______________________________ 

(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria) 

 

______________________________ 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)) 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO E 

 

Modelo de proposta comercial 

 

 

 
PROPOSTA COMERCIAL   

  DADOS DA PROPONENTE   

Razão Social/ 

CNPJ:   
   

Endereço:      

Fone/Fax/E-mail:      

Contato:      

Usar este cabeçalho ou papel timbrado 

 

 

Tipo de Visita Tipo de Serviço Visitas Ano 
Preço (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Célula Aceco / Lampertz - Portas 4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Célula Aceco / Lampertz -  

Blindagens 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Célula Aceco / Lampertz - Painéis 

e Luminárias 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Célula Aceco / Lampertz - 

Elementos da Sala IT 
2   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Piso Elevado - Nivelamento 4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Piso Elevado - Reforços 1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Piso Elevado - Troca de placas do 

Piso 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Piso Elevado - Leitos aramados: 

novos e alteração da rota 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Limpeza - Piso Elevado / Piso de 

Fundo 
2   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Limpeza - Leito aramado e Cabos 2   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Limpeza - Elementos da Sala IT, 

Portas, Luminárias e Móveis 
2   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Energia - QDF: 

reapertos e limpeza 
4   
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MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Energia - 

Aterramento 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Energia - 

Manutenção UPS (2 x 120kVA) 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Energia - 
Manutenção baterias, execução 

de troca de cada bateria que 
tenha sua data de fabricação 

maior de 4 anos e seguir todas as 
recomendações da norma ABNT 

NBR 15641:2008 

4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Energia - Grupo 

Gerador ( 2 x 500 kVA) 
12   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Energia - Mudança 
de até 2 pontos de energia e 

disjuntores 
2   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Climatização - Troca 

de Filtros de Ar 
2   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Climatização - 
Recarga de Gás refrigerante 

1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Climatização - 
Retifica de compressores 

1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Climatização - 
Check-up preventivo e lavagem 

do condensador 
6   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Sistemas de Climatização - 

Levantamento de temperaturas 
6   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Detecção/Combate 
a Incêndio - Stratos; testes, troca 

de filtros e tubulação. 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Detecção/Combate 
a Incêndio - FM200: testes sem 

descarga, alarmes, 
intertravamento, configurações e 

manutenção das tubulações. 

4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Detecção/Combate 
a Incêndio - Detecção 
Convencional: testes 

4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistemas de Detecção/Combate 
a Incêndio - Teste outros 

sistemas de combate 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistema de Supervisão e 
Controle - testes de 

intertravamento 
4   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Sistema de Supervisão e 
Controle - verificação de 

parâmetros / configurações 
4   
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MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Controle de Acesso - 
Manutenção leitores biométricos 

/ proximidade 
3   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Controle de Acesso - Preventiva / 
Corretiva CFTV e back up de 

câmera 
3   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Dynamic “as built” - Lay-out da 
sala quando quando ocorrem 

alterações. 
1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Dynamic “as built” - Lay-out do 
piso elevado / leito aramado 
quando ocorrem alterações. 

1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 

Dynamic “as built” - Lay-out ar 
condicionado quando ocorrem 

alterações 
1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Treinamento - Manual de 
Normas e Procedimentos. 

1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Treinamento - Operação e 
controle de climatização. 

1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Treinamento - Operação de 

Sistemas de detecção e combate. 
1   

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
Auditoria Física - Auditoria do 
ambiente físico da sala cofre 

1   

MANUTENÇÃO 

CORRETIVA 
Serviço continuado mensal 12   

VALOR GLOBAL  
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Anexo II 

 
 

 

 

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL 

 
Licitação por Pregão Eletrônico N.º 004/2018 

A Realizar-se em 26 de dezembro de 2018 Às 14:31h. 

Requisição n.º 049/2018 de 31/10/2018. 

Processo n.º E-09/175/085/2018. 

 
 

A firma ao lado mencionada propõe ao Estado do Rio de 

Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo 

rigorosamente as condições estipuladas constante do 

EDITAL nº004/2018. 
 

 

_________________________________ 
CARIMBO DA FIRMA 

Item Número 

Atividade 

Especificação Unid Quant. Marca/ 

Modelo 
Oferecido 

Preço COM 

ICMS (R$) 

Preço SEM 

ICMS (R$) 
unitário global unitário global 

1 

0365.004.002

5 (ID - 

116967) 

CONTRATACAO DE SERVICO E 

PROFISSIONAIS TECNICOS, 

DESCRICAO: CONTRATACAO DE 
EMPRESA PARA PRESTACAO DE 

SERVICOS DE MANUTENCAO DE SALA-

COFRE 

SERVI
ÇO 

01 

     

  OBS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE E 

MANUTENÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES 

ABNT-NBR 15.247:2004 e ABNT NBR 
IEC 60.529:2005 DA PCERJ 

       

   

DADOS BANCÁRIOS PARA 

PAGAMENTO: 

BANCO BRADESCO 

AGÊNCIA: ___________ 

CONTA: ______________ 

 

       

 

CUSTO TOTAL: ______________ ( _________________________________________________) 

 
OBSERVAÇÕES: 

-  Esta  PROPOSTA deverá: 

1ª - Ser elaborada e enviada, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, em formulário específico, o qual 

deverá ser corretamente preenchido. 

2ª - A cotação de preços englobará todas as despesas 

relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos 

custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 

despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. 

Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 

reajustamento de preços será considerada. 

3ª - A presente licitação poderá ser revogada por razões 

de interesse público ou anulada por ilegalidade, depois 

da devida fundamentação, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa dos interessados. 

Prazo de Entrega/Local de Execução: CONFORME TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

 

Local de Entrega/Local de Execução: DGTIT – AV. DOM 

HELDER CÂMARA, 2066, BENFICA – RIO DE JANEIRO – 

RJ (PRÉDIO DGTIT - CIDADE DA POLÍCIA) TEL: (21) 

2582-7152 / 2582-7013 

 

Declaramos inteira submissão ao presente Termo 

 e a legislação vigente. 

 

Em ________/_________/_________. 

 

________________________________________ 

Firma Proponente 

 

CNPJ: __________________________________ 

 

Inscrição Estadual:_________________________ 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 
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Anexo III 

PREGÃO N° 004/2018 

 

– Papel Timbrado – 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

OBJETO: Contratação solução continuada de serviços técnicos especializados, on site, 

de manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de peças e consumíveis, 

abrangendo monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas tendo em 

vista ações de resolução de possíveis problemas na infraestrutura do ambiente de sala 

cofre. 

    

 
Valor (R$) Percentual (%) 

Mão-de-obra 

especializada 
  

Material   

Impostos   

Lucro   

Outros 

(detalhar/especificar) 
  

TOTAL  100 

 

NOTAS 

 
1) O modelo de planilha de custos fornecido neste anexo serve de subsídio ao licitante e contém 

os itens mínimos a serem preenchidos, estando as empresas licitantes livres para a inclusão de 

outros itens que se façam necessários a composição dos seus custos. Caso estes sejam incluídos, 

o licitante deverá discriminá-lo. 

 

2) Caso ocorra necessidade de preenchimento do item “outros”, o licitante deverá 

discriminá-lo. 

 

3) Conforme determinação contida no Voto CG-2 2950/2012 do TCE/RJ, não serão aceitas 

propostas de licitantes, que contenham valores relativos aos tributos IRPJ e CSLL (Ofício 

PRS/SSE/CSO 22150/2012). 

 

4) É vedado o cômputo dos custos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 

e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na elaboração das propostas de preços e 

dos orçamentos dos licitantes, assim como na planilha de composição dos custos unitários 

elaborada pelo órgão licitante. (Resolução PGE nº 3758/2015 de 12/05/2015). 
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MINUTA DO CONTRATO 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO DE PREGÃO DA POLÍCIA CIVIL 

 

CONTRATO Nº   /1200/2018 

 

PROCESSO Nº E-09/175/0085/2018, datado de 20/09/2018. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO 

CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS, ON SITE, DE MANUTENÇÕES 

PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO 

DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, ABRANGENDO 

MONITORAMENTO REMOTO DOS ALARMES DOS 

SISTEMAS E SUBSISTEMAS TENDO EM VISTA AÇÕES DE 

RESOLUÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS NA 

INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE DE SALA COFRE PARA 

ATENDER AO DGTIT/PCERJ, DA POLÍCIA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI FAZEM O 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E A 

EMPRESA____________________ 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por sua Secretaria de Estado de Segurança, 

através da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 42.498.725/0005-25, 

doravante denominada simplesmente ESTADO, neste ato representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Chefe da Polícia Civil, por delegação de competência conferida 

através da Resolução SESEG nº 1.159 de 19 de março de 2018, publicada no DOERJ nº 

053, de 21 de março de 2018, Delegado de Polícia RIVALDO BARBOSA DE 

ARAÚJO JÚNIOR, ID 564602-2 e a empresa      , inscrita no CNPJ sob o nº     , 

com sede na      ,     ,      , Cep     , telefone      fax      , daqui por 

diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor      ,  

carteira de identidade n.º      , expedida pelo      , CPF n.º      , na qualidade de 

     , residente a     , resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de solução continuada de serviços técnicos 

especializados, on site, de manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento 

de peças e consumíveis, abrangendo monitoramento remoto dos alarmes dos 

sistemas e subsistemas tendo em vista ações de resolução de possíveis problemas na 

infraestrutura do ambiente de sala cofre para atender ao DGTIT/PCERJ, com 

fundamento no processo administrativo nº E-09/175/0085/2018, que se regerá pelas 
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normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, pela da Lei 

Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979 e Decretos nº 3.149, de 28 de abril de 1980 

e 42.301 de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento convocatório, aplicando-se a este 

contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
(cláusula alterada pela Resolução PGE nº 3.879, de 28.04.2016). 

 

O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de prestação de serviços de 

solução continuada de serviços técnicos especializados, on site, de manutenções 

preventivas e corretivas, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo 

monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas tendo em vista ações de 

resolução de possíveis problemas na infraestrutura do ambiente de sala cofre, na forma 

do Termo de Referência e do instrumento convocatório. 

 

Parágrafo Único: O objeto será executado segundo o regime de execução de 

empreitada por preço global.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 

____/____/____, desde que posterior à data de publicação do extrato do contrato no 

Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, 

caso posterior à data convencionada nesta cláusula.  

 

Parágrafo Primeiro: O prazo contratual poderá ser prorrogado observando-se o limite 

previsto no art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, desde que a proposta da 

CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo: (parágrafo excluído pela Resolução PGE nº 3.996 de 

13.12.2016). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

neste Contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 

possuir, pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no 

edital e no contrato; 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas 

e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, da Proposta de Preços, 

do Termo de Referência e demais documentos integrantes do ato convocatório e da 

legislação vigente. 

b) prestar o serviço no endereço constante da Proposta-Detalhe / Proposta de Preços. 

c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os 

níveis de trabalho. 

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados. 

e) comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis. 

f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável. 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de 

materiais inadequados ou desconformes com as especificações. 

h) observado o disposto no art. 68 da Lei Federal 8.666/93, designar e manter preposto, 

no local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para 

acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade 

técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

i) elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao Fiscal do 

contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e 

qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 

 j) manter um estoque mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e 

necessários à execução do objeto do contrato; 

l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na 

licitação. 

m) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu 

adimplemento, na forma da cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE). 

n) indenizar todo e qualquer dano ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, 

direta e indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus 

prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros; 

o) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo 

art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91; (alínea incluída pela Resolução PGE nº 3.996 de 13.12.2016) 

p) na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais 

empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 

5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: (alínea incluída pela 

Resolução PGE nº 3.996 de 13.12.2016) 

I - até 200 empregados............................................................ 2%; 

II - de 201 a 500..................................................................... 3%; 

III - de 501 a 1.000................................................................. 4%; 

IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%. 
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q) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual 

n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal 

programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, 

fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.  

Caso a contratada ainda não tenha programa de integridade instituído, a Lei nº 

7.753/2017, a mesma compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo 

de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do presente 

contrato, na forma da Lei nº 7.753, de 17 de outubro de 2017. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2018, assim classificados: 

Natureza das Despesas: 3390.39 

Fontes de Recurso: 232 

Programa de Trabalho: 2133.06.181.0064.8308 

Nota de Empenho: 

  

Parágrafo Único: As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta 

das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada 

exercício. 

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ ____________(____________________). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do termo de referência, do cronograma de 

execução e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da 

inexecução total ou parcial. 

 

Parágrafo Primeiro: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Comissão de Controle e Fiscalização de Contratos instituída pela Portaria PCERJ n.º 

139/96, alterada pela Portaria PCERJ n.º 573/2012, na forma da Portaria PCERJ nº 

556/2011.  

 

Parágrafo Segundo: O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas 

forem ao do pagamento, na seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o 

parágrafo primeiro, que deverá ser elaborado no prazo de 96 (noventa e seis) horas 

após a entrega do serviço; 
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b) definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o 

parágrafo primeiro, após decorrido o prazo de 10 (dez) dias de observação e vistoria 

que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais. 

 

Parágrafo Terceiro: A Comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de 

responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade 

superior, em 10 (dez) dias, para ratificação. 

 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Quinto: A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do 

contrato não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de 

manter fiscalização própria.  

 

Parágrafo Sexto: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à 

fiscalização do regime de cotas de que trata a alínea p, da cláusula quarta, realizando a 

verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato. (parágrafo 

incluído pela Resolução PGE nº 3.996 de 13.12.2016). 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento 

da execução por órgão da Administração. 

 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 

inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 

fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que 

abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo 

único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em 

relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado 

de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim 

como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os 
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respectivos prazos de validade. (parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.735, de 

10.03.2015). 

 

Parágrafo Terceiro: A ausência da apresentação dos documentos mencionados no 

PARÁGRAFO SEGUNDO ensejará a imediata expedição de notificação à 

CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de 

defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na 

hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado. 

 

Parágrafo Quarto: Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será 

rescindido. 

 

Parágrafo Quinto: No caso do parágrafo quinto, será expedida notificação à 

CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 

(_______________), em _____ (__________) parcelas, no valor de R$ 

_______________ (________________) cada uma delas, sendo efetuadas mensal, 

sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da 

CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Estado. 

 

Parágrafo Primeiro – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade 

que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso 

verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão 

de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter 

conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante 

crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus 

financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela 

CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo: O pagamento somente será autorizado após a declaração de 

recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º da Lei 

nº 287/79. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento 

ao Setor de Administração e Finanças - SAF, sito à Rua da Relação, nº 42, 3º andar, 

Centro -RJ, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, 

bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo segundo da 

cláusula oitava, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.  
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Parágrafo Quarto – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e 

terceiro, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela, previamente atestado por dois 

servidores que não o Ordenador de Despesas, designados para a fiscalização do 

contrato. 

 

Parágrafo Quinto – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação, com a 

entrega do objeto, devidamente atestada pelo agente competente.  

 

Parágrafo Sexto - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por 

culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a 

sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 

 

Parágrafo Sétimo – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 

não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 

atualização financeira pelo IGP-M/FGV e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado 

pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos 

mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

 

Parágrafo Oitavo - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da 

proposta, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-

M/FGV, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos 

utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da 

Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14.02.2001. 

 

Parágrafo Nono - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado 

solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade 

Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do 

índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, 

nos termos do art. 211, do Código Civil. (Cláusula incluída pela Resolução PGE n.º 

3.954, de 07.10.2016). 

 

Parágrafo Décimo - O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 

nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, 

deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da 

Resolução SEFAZ nº 971/2016. (item alterado pela Resolução PGE n.º 4.132, de 

18.09.2017) 

 

Parágrafo Décimo Primeiro - Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a 

contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata a alínea p, da cláusula 

quarta, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade 

apontada pelo órgão de fiscalização do contrato. (parágrafo incluído pela Resolução PGE nº 3.996 

de 13.12.2016). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA  
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A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação 

de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em 

qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após 

sua execução satisfatória. 

 

Parágrafo Primeiro - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, 

salvo após sua liberação. 

 

Parágrafo Segundo - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da 

Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 96 (noventa 

e seis) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 96 (noventa e seis) horas, sob 

pena de rescisão administrativa do contrato. 

 

Parágrafo Quarto - O levantamento da garantia contratual por parte da 

CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da 

interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente. 

 

Parágrafo Quinto - Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o 

cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no 

contrato. 

 

Parágrafo Sexto - O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de 

até 03 (três) meses após o encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante a 

comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos 

empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra 

atividade da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Sétimo - (Parágrafo excluído pela Resolução PGE nº 3.626 de 

27.08.2014). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 

força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 

8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 
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condições do contrato, nos termos dos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie. 

  

Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao 

contraditório e a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo: A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação 

em Diário Oficial. 

 

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à 

contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da 

contratada multa de 10 (dez) por cento, calculada sobre o saldo reajustado dos serviços 

não executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da 

multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 

DEMAIS PENALIDADES  

(cláusula alterada e notas incluídas pela Resolução PGE nº 3.424, de 12.09.2013). 

(itens alterados pela Resolução PGE nº 3.731, de 10.03.2015) 

(item alterado pela Resolução PGE nº 4.236, de 23.07.2018). 

 

O contratado que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A Administração Pública, e terá 

o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.  

 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o 

contratado estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, 

às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da 

infração:  

 

a) advertência; 

 

b) multa administrativa;  

 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

Parágrafo Segundo - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida.  
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Parágrafo Terceiro - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 

gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

Parágrafo Quarto - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 

licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  

 

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 

3.149/80;  

 

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo próprio 

Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do 

art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à 

apreciação do próprio Secretário de Estado.  

 

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 

Secretário de Estado. 

 

Parágrafo Quinto - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 

aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 

executadas; 

 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

perdas e danos das infrações cometidas;  

 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 

3.149/80.  

 

Parágrafo Sexto - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 

CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida no parágrafo 

segundo da cláusula oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura 

a mora.  

 

Parágrafo Sétimo - A suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:  

 

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
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b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;  

 

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 

de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma 

prevista no parágrafo sexto, da cláusula oitava.  

 

Parágrafo Oitavo - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 

 

Parágrafo Nono - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

 

Parágrafo Décimo - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 

sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que 

exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou 

do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação 

das sanções administrativas. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e 

no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem 

superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente.   

 

Parágrafo Décimo Segundo - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de 

rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 

intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 

legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

Parágrafo Décimo Quarto - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 

prévia. 

 

Parágrafo Décimo Quinto - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o 

local para a apresentação da defesa.  

 

Parágrafo Décimo Sexto - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 

caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
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Parágrafo Décimo Sétimo - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não 

da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, 

com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

 

Parágrafo Décimo Oitavo - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 

penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por 

qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal 

ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de 

Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. (item alterado pela 

Resolução PGE nº 3.611, de 06.08.2014). 

 

Parágrafo Décimo Nono - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no 

Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

Parágrafo Vigésimo - Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser 

remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da 

SEPLAG o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das 

penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da 

extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente. 

 

Parágrafo Único - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo 

para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeito ao pagamento, além 

do principal do débito, da pena convencional de 10%(dez por cento) sobre o valor do 

litígio, dos juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, despesas de processo e 

honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em 

parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre 

mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro.  
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Parágrafo Primeiro: O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações 

do cedente e deverá atender ao todos os requisitos de habilitação estabelecidos no 

instrumento convocatório e legislação específica.  

 

Parágrafo Segundo: Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a 

Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse 

público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital de licitação, nos 

seguintes casos: 

I – quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e 

VIII a XII do art. 83 do Decreto 3.149/1980. 

 

II – quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas 

modalidades de convite ou tomada de preços. 

 

Parágrafo Terceiro: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na 

quitação, exoneração ou redução de responsabilidade, da cedente CONTRATADA 

perante a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte 

da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do serviço. 

 

Parágrafo Único: É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da 

Lei 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

(cláusula excluída pela Resolução PGE nº 4.202, de 17.04.2018) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO 

CONTRATO 

 

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 

(vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por 

conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do 

Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo 

determinado por este. (cláusula alterada pela Resolução PGE nº 3.894, de 

23.05.2016). 
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Parágrafo Único – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, 

partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir 

qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio 

amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e 

teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

Rio de Janeiro,        de                               de  2018. 

 

_______________________________________________ 

PELO ESTADO 

RIVALDO BARBOSA 

Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

 

____________________________________________________ 

PELA CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)_______________________________________________ 

 

 

2)_______________________________________________ 
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 
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ANEXO V 
 

PREGÃO Nº 004/2018 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

AO DISPOSTO NO ART. 7.º, INCISO 

XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO  

AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com 

CNPJ) 

 

 

 

Local e data 

Ao Pregoeiro 

Ref. Pregão Eletrônico nº 004/2018 

 

 

 

 

 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na 

(endereço completo)           , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) 

Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador da cédula de 

identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto 

no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

______________________________ 

ENTIDADE 

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  

 

 

 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel 

timbrado com CNPJ) 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO Nº 004/2018 

 

 

DECLARAÇÃO PARA  

 

MICROEMPRESA E  

 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 



 

 

 

 

99 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

E-09/175/0085/2018     fls.  
Data: 20/09/2018 

Rubrica:    ID: 2915559-2 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS  

NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007 
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

 

 

Local e data 

Ao Pregoeiro  

Ref. Pregão Eletrônico nº 004/2018 

 

 

 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço 

completo)           , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de 

identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa de pequeno porte, 

empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida 

norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista 

pela legislação em vigor.  

 

______________________________ 

ENTIDADE 

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  

 

 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel 

timbrado com CNPJ) 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO Nº 004/2018 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  

 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 



 

 

 

 

101 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

E-09/175/0085/2018     fls.  
Data: 20/09/2018 

Rubrica:    ID: 2915559-2 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PARA 

ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 43.150, de 24.08.11  
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data 

Ao Pregoeiro  

Ref. Pregão Eletrônico nº 004/2018 

 

 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           

, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF 

sob o nº _______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da 

lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa;  

 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer 

pessoa;  

 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida 

licitação;  

 

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

 

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebido da PCERJ antes da abertura oficial das propostas e;  

 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la.  

 

______________________________ 

ENTIDADE 

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  

 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com 

CNPJ) 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO Nº 004/2018 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA  

 

DE  PENALIDADE 
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(anexo incluído pela Resolução PGE nº 3.734 de 10.03.2015) 

 

MODELO VIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE  

(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

 

Local e data 

Ao Pregoeiro  

Ref. Pregão Eletrônico nº 004/2018 

 

 

 

 

              (Entidade) ___      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na 

(endereço completo)           , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  

Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de 

identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em 

licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal cujos efeitos ainda vigorem.  

 

______________________________ 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  

 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel 

timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO IX 
 

PREGÃO Nº 004/2018 

 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

PREÇOS 
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ANEXO IX 
 

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 
   PREVISÃO DE CUSTO 

ITEM 
CÓDIGO DO 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MENSAL 12 MESES 

1 

0365.004.002

5 (ID - 

116967) 

CONTRATACAO DE SERVICO E PROFISSIONAIS TECNICOS, 

DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE 
SERVICOS DE MANUTENCAO DE SALA-COFRE 

SERVIÇO 01 74.766,7325 
897.200,80 

 OBS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 

SALA-COFRE E MANUTENÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES ABNT-

NBR 15.247:2004 e ABNT NBR IEC 60.529:2005 DA PCERJ 

MÉDIA DETALHAMENTO DE CUSTOS 

Tipo de Serviço Visitas Ano 

 

Composição de Preço 

Célula Aceco / Lampertz - Portas 4 27.846,36 
Célula Aceco / Lampertz -  Blindagens 4 23.474,01 
Célula Aceco/Lampertz - Painéis e Luminárias 4 29.465,29 
Célula Aceco / Lampertz - Elementos da Sala IT 2 19.167,93 
Piso Elevado - Nivelamento 4 7.075,72 
Piso Elevado - Reforços 1 5.811,01 
Piso Elevado - Troca de placas do Piso 4 8.665,57 
Piso Elevado - Leitos aramados: novos e alteração da rota 4 6.374,30 
Limpeza - Piso Elevado / Piso de Fundo 2 8.071,80 
Limpeza - Leito aramado e Cabos 2 8.571,19 
Limpeza - Elementos da Sala IT, Portas, Luminárias e Móveis 2 9.468,20 
Sistemas de Energia - QDF: reapertos e limpeza 4 

 

45.983,02 
Sistemas de Energia - Aterramento 4 24.999,55 
Sistemas de Energia - Manutenção UPS (2 x 120kVA) 4 73.089,18 
Sistemas de Energia - Manutenção baterias, execução de troca de cada bateria que tenha sua 

data de fabricação maior de 4 anos e seguir todas as recomendações da norma ABNT NBR 

15641:2008 
4 

67.789,35 
Sistemas de Energia - Grupo Gerador ( 2 x 500 kVA) 12 58.117,41 
Sistemas de Energia - Mudança de até 2 pontos de energia e disjuntores 2 17.870,65 
Sistemas de Climatização - Troca de Filtros de Ar 2 16.522,19 
Sistemas de Climatização - Recarga de Gás refrigerante 1 16.587,59 
Sistemas de Climatização - Retifica de compressores 1 15.988,22 
Sistemas de Climatização - Check-up preventivo e lavagem do condensador 6 24.160,30 
Sistemas de Climatização - Levantamento de temperaturas 6 8.603,02 
Sistemas de Detecção/Combate a Incêndio - Stratos; testes, troca de filtros e tubulação. 4 16.541,65 
Sistemas de Detecção/Combate a Incêndio - FM200: testes sem descarga, alarmes, intertravamento, 

configurações e manutenção das tubulações. 
4 20.589,08 

Sistemas de Detecção/Combate a Incêndio - Detecção Convencional: testes 4 9.624,50 
Sistemas de Detecção/Combate a Incêndio - Teste outros sistemas de combate 4 6.951,27 
Sistema de Supervisão e Controle - testes de intertravamento 4 8.433,22 
Sistema de Supervisão e Controle - verificação de parâmetros / configurações 4 

 

9.449,08 
Controle de Acesso - Manutenção leitores biométricos / proximidade 3 12.682,37 
Controle de Acesso - Preventiva / Corretiva CFTV e back up de câmera 3 17.836,67 
Dynamic “as built” - Lay-out da sala quando quando ocorrem alterações. 1 2.575,46 
Dynamic “as built” - Lay-out do piso elevado / leito aramado quando ocorrem alterações. 1 2.425,46 
Dynamic “as built” - Lay-out ar condicionado quando ocorrem alterações 1 2.400,46 
Treinamento - Manual de Normas e Procedimentos. 1 3.547,62 
Treinamento - Operação e controle de climatização. 1 3.422,59 
Treinamento - Operação de Sistemas de detecção e combate. 1 3.022,60  

Auditoria Física - Auditoria do ambiente físico da sala cofre                                                                    1                                                          7.338,56 

Serviço continuado mensal                                                                                                                       12                                                            246.658,40 

CUSTO MÉDIO: R$897.200,80 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos Reais e Oitenta Centavos) 

 


