
PREGÃO PRESENCIAL No 040/2020 

ANEXO II 

Prestação de serviço de monitoramento de sistema de Vigilância Eletrônica Integrada por sistemas de 

alarmes e sistema de circuito de câmeras já instaladas em várias unidades (prédios), abaixo 

relacionados, da Prefeitura Municipal de Três de Maio 

No Serviço de alarmes e vídeo monitoramento 

1 Secretaria de Obras (Parque de Máquinas) - Rua Casemiro Korchewicz, no 245, Centro 

2 Palácio Municipal - Rua Minas Gerais, no 46, Centro (*) 

3 Parque de Exposições Germano Dockhorn - RS 342 (**) 

Serviço de alarmes 

4 Escola São Francisco - R. Sen. Salgado Filho, 514; 

5 Biblioteca Pública Municipal – Rua Osvaldo Cruz, no 727; 

6 EMEI Dona Dodó – Avenida Brasil, no 282; 

7 EMEI São Mateus – Rua Santa Cecília, s/no; 

8 EMEI Pequeno Príncipe – Av. Avaí, no 1.400; 

9 EMEI Santa Rita – Rua Assis Brasil, no 177; 

10 EMEI Mundo Mágico – Rua “A”, no 565; 

11 EMEI Tesouro das Acácias – Rua Alfredo Mensch, no 555; 

12 EMEI São José – Avenida Buricá, s/no; 

13 EMEF Germano Dockhorn – Rua Amândio Jahn, no 1.538; 

14 EMEF São Pedro – Rua São Vicente, no 80; 

15 EMEF Francisco Sales Guimarães – Rua Salgado Filho, no 514; 

16 EMEF Bem Viver Caúna – Caúna Alta (interior); 

17 Espaço Margarida Alves – Rua Minas Gerais, no 46; 

18 Centro de Referência Flor de Liz – Avenida Uruguai, no 644; 

19 CRAS – Rua Margarida, no 390; 

20 CREAS – Rua Otto Schutz, no 101; 

21 Casa da Cidadania – Rua Planalto, no 223; 

22 Secretaria Municipal de Saúde – Av. Uruguai, no 679; 

23 Unidade Central e Vigilância Sanitária – Rua Casemiro Korchewicz, no 161; 

24 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS – Rua Tereza Verzeri, no 508; 

25 ESF Viva Saudável (Unidade de Progresso); 

26 ESF Viva Saudável (Unidade de Manchinha); 

27 ESF Viva Melhor (Unidade de Consolata); 



28 ESF Viva Melhor (Unidade de Quaraim) 

29 ESF Viva Feliz (Unidade São Francisco) – Avenida Brasil, no 289; 

30 ESF Viva Bem (Unidade Promorar) – Rua Santo André, s/no; 

31 ESF Viva Mais (Unidade São Pedro) – Avenida Santa Rosa, junto ao INSS; 

32 ESF Viva Família (Unidade São José) – Avenida Buricá, no 333; e, 

33 ESF Viva Harmonia (Unidade Santa Rita) – Avenida Santa Rosa, no 1.685. 

* Realizar no Palácio Municipal, além do serviço de alarme e vídeo monitoramento, o monitoramento da 

Praça Henrique Becker Filho (praça central), 24 h por dia, 7 dias por semana; 

** Realizar no Parque de Exposições Germano Dockhorn, além do serviço de alarme e vídeo 

monitoramento, rondas noturnas, em veículo identificado da empresa, no mínimo 04 vezes por noite. Nos finais de semana 

e feriados, deverá abrir os portões do Parque de Exposições, em horário determinado pela Prefeitura Municipal e fazer 

rondas também durante o dia, uma vez na parte da manhã e uma vez à tarde. Também deverá ser responsabilidade da 

empresa, o fechamento dos portões no horário noturno, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, em 

horário pré-estabelecido pela Prefeitura Municipal de Três de Maio.  

 

Especificação dos serviços: 

A contratada deverá prestar o serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

mantendo backup das imagens de vídeo monitoramento por no mínimo 7 (sete) dias, e a empresa deverá: 

- Possuir sistema para monitoramento compatível com todos os equipamentos utilizados pelo 

Município; 

- Identificar, em tempo real, os sinais de alarme, os casos de violação/intrusão, noturna ou diurna, 

em dias úteis ou não úteis, 24 horas por dia, todos os dias da semana, comunicando imediatamente, em até no 

máximo 10 minutos da detecção do fato, a pessoa responsável determinada pela administração municipal e 

também a polícia, quando constatada tentativa real de furto, assalto ou violação do local, devendo o 

profissional responsável pela empresa aguardar no local até a chegada do responsável pelo Município; 

- Relatar ao MUNICÍPIO toda e qualquer irregularidade observada no Sistema de Vigilância 

Eletrônica; 

- Possuir patrulhamento tático móvel para atendimento em caso de alarme, sendo que os mesmos 

deverão atuar devidamente uniformizados e estarem capacitados; 

- Emitir relatórios, de acordo com solicitação do Município, de todos os 

acionamentos/desligamentos do sistema de vigilância eletrônica, bem como eventuais disparos de alarmes. 

- Disponibilizar para cada local, placa de sinalização em nome da empresa, indicando que o local é 

monitorado; 

- Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO em até 24 horas, o mau funcionamento dos 

equipamentos; 



- Arcar com eventuais prejuízos pessoais ou materiais, ocasionados ao MUNICÍPIO ou a 

terceiros, decorrentes de falha no funcionamento dos equipamentos e/ou de seus empregados ou prepostos, na 

execução dos serviços contratados, assumindo a responsabilidade pela reparação, salvo nos casos em que 

ocorrer a comunicação do mau funcionamento dos equipamentos no prazo estabelecido;  

-  Realizar no Palácio Municipal, além do serviço de alarme e vídeo monitoramento, o 

monitoramento da Praça Henrique Becker Filho (praça central), 24 h por dia, 7 dias por semana; 

- Realizar no Parque de Exposições Germano Dockhorn, além do serviço de alarme e vídeo 

monitoramento, rondas noturnas, em veículo identificado da empresa, no mínimo 04 vezes por noite. Nos finais 

de semana e feriados, deverá abrir os portões do Parque de Exposições, em horário determinado pela Prefeitura 

Municipal e fazer rondas também durante o dia, uma vez na parte da manhã e uma vez à tarde. Também deverá 

ser responsabilidade da empresa, o fechamento dos portões no horário noturno, todos os dias da semana, 

inclusive finais de semana e feriados, em horário pré-estabelecido pela Prefeitura Municipal de Três de Maio.  

 

Todas as melhorias necessárias ao sistema já instalado e a internet nos locais em que se fizer 

necessário serão de responsabilidade do MUNICÍPIO, que manterá a rede de monitoramento, mediante 

solicitações da empresa contratada e autorização do MUNICÍPIO.   

 

A CONTRATADA deverá indicar local onde serão centralizados os serviços no Município de 

Três de Maio, a fim de garantir a brevidade do atendimento de ocorrência quando no acionamento de alarmes, 

devendo apresentar, no ato de assinatura do contrato, documento que comprove o endereço, podendo utilizar-se 

para tal, contrato de locação. 

 

A CONTRATADA iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do contrato.   

 

O período de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo pactuado entre as 

partes e em conformidade ao art.57, da Lei no 8.666/93 e alterações, e em caso de prorrogação, os valores 

contratados serão reajustados anualmente segundo variação do INPC do período. 

 

O prazo para instalação e programação do sistema de Vigilância Eletrônica em cada unidade 

(prédio) será de até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do “Termo de Solicitação de Serviço”, conforme 

modelo constante do Anexo XI deste Edital. 

 

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração. 


