
EDITAL RETIFICADO

AO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022

O Sr. Leandro Maffeis Milani,  Prefeito do Município de Birigui/SP,
torna público a todos os interessados que procedeu retificação no edital
de licitação em epígrafe, e, tendo em vista que as retificações afetam a
formulação  das  propostas,  será  reaberto  o  prazo  de  abertura  do
certame. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital
Retificado, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) DAS RETIFICAÇÕES DO EDITAL – PREÂMBULO

EDITAL N° 234/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/11/2022 a partir das 13:30 horas.
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA DIVISÃO DE COMPRAS,  LICITAÇÕES E GESTÃO DE
CONTRATOS  –  RUA  ANHANGUERA  Nº  1.155  ANDAR  TÉRREO,  JARDIM  MORUMBI,
BIRIGUI/SP.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO VIA CÂMERA (COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS,  EQUIPAMENTOS  E  INSTALAÇÃO),  DESTINADA  AOS  SETORES  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS
ANEXOS I E II.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de dezesseis de novembro de 2022, a
partir das 13:30 horas, na sala de reuniões da Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos,
localizada  na  Rua  Anhanguera  nº  1.155  Andar  Térreo  –  Jardim Morumbi  –  Birigui/SP,  e  será
conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em
epígrafe.

B) DAS OUTRAS RETIFICAÇÕES

1) Fica alterado o Anexo II (termo de referência) do Edital do Pregão Presencial nº 035/2022.

2 – Fica incluída a cláusula 1.4 – VISTORIA TÉCNICA no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022,
passando a constar:

1.4  – As empresas interessadas em participar do certame licitatório PODERÃO realizar
visita  técnica no local  onde serão  executados os serviços,  tomando ciência  do estado de conservação,
características,  quantidades  e  eventuais  dificuldades  para  execução  dos  serviços,  posto  que  não  serão
aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento dessas informações. 

3 - Fica incluída a cláusula 1.4.1 no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022, passando a constar:
1.4.1  -  A  visita  tem  por  finalidade  avaliar  as  condições  das  instalações  atualmente

existentes  e  tornar  registrado  o  pleno  conhecimento  das  proponentes  acerca  das  dificuldades  para  a
execução do objeto e, consequentemente, assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível
com as reais necessidades do CONTRATANTE.



4 - Fica incluída a cláusula 1.4.2  no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022, passando a constar:
1.4.2 -  A visita poderá ser realizada, no horário das 08h00m às 16h30m, de segunda à

sexta-feira, exceto feriados, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública,
mediante prévio agendamento com os responsáveis pelos Setores mencionados no Termo de Referência. 

5 - Fica incluída a cláusula 1.4.3 no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022, passando a constar:
1.4.3 - Optando por realizar a visita técnica, esta deverá ser realizada por profissional habilitado da

interessada e será acompanhada por representante do CONTRATANTE. A declaração comprobatória da
vistoria efetuada deverá ser elaborada, preferencialmente com antecedência, pelo licitante. 

6 - Fica incluída a cláusula 1.4.4 no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022, passando a constar:
1.4.4 -  Conforme entendimento estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, é facultado ao

proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação do serviço desde que forneça, anexa à
proposta comercial, uma declaração de que conhece as condições presentes no ambiente da prestação do
serviço.

7 - Fica incluída a cláusula 1.4.5 no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022, passando a constar:
1.4.5  - Alternativamente,  a(s)  licitante(s)  interessada(s)  poderá(ão)  dispensar  a  visita

técnica e emitir declaração própria (modelo constante no Anexo X do Edital), assinada por representante ou
preposto, dando fé que conhece todos os elementos técnicos necessários aos cumprimentos do objeto da
licitação,  responsabilizando-se  integralmente,  também,  pelo  fornecimento  e  execução  dos  serviços  de
instalação nas condições descritas no Edital. Referida declaração poderá ser elaborada na própria sessão
pública, desde que o representante da licitante tenha poderes para tal finalidade. 

8 - Fica incluída a cláusula 1.4.6 no Edital do Pregão Presencial nº 035/2022, passando a constar:
1.4.6 - A licitante que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser a vencedora, não poderá

alegar,  como justificativa  para  se  eximir  das  obrigações  assumidas,  o  desconhecimento  dos  locais  da
realização do serviço e suas peculiaridades.

9 - Fica incluído o Anexo X (declaração referente visita técnica) no Edital do Pregão Presencial nº
035/2022.

C) DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições não atingidos pelo presente Edital Retificado.

Birigui, 26 de outubro de 2022.

..........................................................
Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal



ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1  -  OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇO  DE

SISTEMA  DE  MONITORAMENTO  VIA  CÂMERA  (COM  INSTALAÇÃO  DOS

EQUIPAMENTOS)  DESTINADO  AOS  SETORES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

2 -  OBJETIVO:  a  presente  contratação  de prestação de  serviço  de empresa  especializada  em

sistema de monitoramento tem por objetivo realizar a vigilância ostensiva nos prédios dos setores

da Secretaria de Assistência Social, a fim de proporcionar maior segurança ao patrimônio público,

prevenção de violações noturnas e diurnas e proporcionar maior integridade física aos usuários e

servidores que utilizam o espaço, bem como o patrimônio material existente no local.

3 - CRITÉRIOS:

3.1 -SETOR: CRAS IV “Orlanda Macarini Palácio” 

Endereço: R. Valério Anhê Ribalta, 730 – Portal da Pérola II

Telefone para contato: (18) 3634-1079 (também é WhatsApp)

Responsável: Fernanda Cristina Feltrin de Oliveira

Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal

  A Empresa deverá fornecer a instalação e manutenção com 4 câmeras, 1 central de alarme,

com 4 sensores e sirene, a serem realizados em dias, horário e local combinado previamente com a

Coordenação do CRAS IV;

  A Empresa deverá REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO

ANEXO  DO  CRAS  IV,  SITO  À  RUA  VALÉRIO  ANHÊ  RIBALTA,  820  –  PORTAL  DA

PÉROLA II - BIRIGUI/SP;

  Todos os equipamentos e materiais, tais como cabos, conectores e demais itens que forem

necessários para a instalação e perfeito funcionamento do sistema de monitoramento, deverão ser de

responsabilidade da empresa contratada; 



  A Empresa será responsável em fornecer a garantia de 12 meses dos equipamentos,  bem

como todas as manutenções e substituições necessárias durante a vigência do contrato sem custo

adicional,  devendo ser  substituídos  de  imediato  caso  manifeste  algum problema,  não  causando

prejuízo ao serviço;

  A Empresa deverá ser responsável por realizar o monitoramento das imagens por 24 horas

através da internet, bem como apurar a razão dos disparos do alarme;

  A Empresa deverá se responsabilizar pela gravação das imagens das câmeras de segurança

por um período de 15 dias;

  A Empresa deverá disponibilizar o acesso das imagens de todas as câmeras de segurança

instaladas  no prédio,  no  computador  e  no celular  do  Coordenador/Responsável  pelo  CRAS IV

“Orlanda Macarini  Palácio”  e  de  mais  um servidor  que deverá  ser  indicado  pelo  Coordenador

Responsável pelo CRAS IV;

  A Empresa  não  poderá  disponibilizar,  em hipótese  alguma,  o  acesso  das  imagens  para

servidores  públicos  e  outros  que  não  estão  autorizados  sem  a  devida  permissão  do

Coordenador/Responsável do CRAS IV;

  A Empresa  deverá  prestar  o  serviço  24  horas  por  dia,  todos  os  dias  do  mês,  incluindo

sábados, domingos e feriados;

  Em caso  de  o  alarme  ser  acionado  a  Empresa  deverá  enviar  funcionário  no  local  para

averiguar o ocorrido e havendo necessidade, em caso de violações, acionará a Polícia Municipal

(Guarda Municipal);

  A prestação do serviço será mensal e o contrato terá vigência de 12 meses.

3.2 - SETOR: CRAS II “Palmira Baptista de Oliveira Albani” 

Endereço: R. Pedro Bernabé, 101 – Bairro Tereza Maria Barbieiri

Telefone para contato: (18) 3641-5144

Responsável: Evanilza Sorroche Grama

Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal

  A Empresa deverá fornecer a instalação e manutenção com 4 câmeras, 1 central de alarme

com 4 sensores e sirene, a serem realizados em dias, horário e local combinado previamente com a

Coordenação do CRAS II;



  A Empresa deverá REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO

ANEXO NO CRAS II SITO À RUA PEDRO BERNABÉ, 101 – BAIRRO TEREZA MARIA

BARBIERI - BIRIGUI/SP;

  Todos os equipamentos e materiais, tais como cabos, conectores e demais itens que forem

necessários para a instalação e perfeito funcionamento do sistema de monitoramento, deverão ser de

responsabilidade da empresa contratada; 

  A Empresa será responsável em fornecer a garantia de 12 meses dos equipamentos,  bem

como todas as manutenções e substituições necessárias durante a vigência do contrato sem custo

adicional,  devendo ser  substituídos  de  imediato  caso  manifeste  algum problema,  não  causando

prejuízo ao serviço;

  A Empresa deverá ser responsável por realizar o monitoramento das imagens por 24 horas

através da internet, bem como apurar a razão dos disparos do alarme;

  A Empresa deverá se responsabilizar pela gravação das imagens das câmeras de segurança

por um período de 15 dias;

  A Empresa deverá disponibilizar o acesso das imagens de todas as câmeras de segurança

instaladas  no  prédio,  no  computador  e  no  celular  do  Coordenador/Responsável  pelo  CRAS II

“Palmira  Baptista  de  Oliveira  Albani”  e  de  mais  um  servidor  que  deverá  ser  indicado  pelo

Coordenador Responsável pelo CRAS II;

  A Empresa  não  poderá  disponibilizar,  em hipótese  alguma,  o  acesso  das  imagens  para

servidores  públicos  e  outros  que  não  estão  autorizados  sem  a  devida  permissão  do

Coordenador/Responsável do CRAS II;

  A Empresa  deverá  prestar  o  serviço  24  horas  por  dia,  todos  os  dias  do  mês,  incluindo

sábados, domingos e feriados;

   Em caso  de  o  alarme  ser  acionado a  Empresa  deverá  enviar  funcionário  no local  para

averiguar o ocorrido e havendo necessidade, em caso de violações, acionará a Polícia Municipal

(Guarda Municipal);

   A prestação do serviço será mensal e o contrato terá vigência de 12 meses.

3.3 - SETOR: A  COLHIMENTO INSTITUCIONAL – CASA ABRIGO  

Endereço para prestação do serviço: R. Mário de Sousa Campos, 659 - Centro

Telefone para contato: (18) 3644 5035

Responsável: Marcilene Fioravante de Souza

Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal



 A  contratação  do  serviço  será  para  realização  de  monitoramento  24h  do  Acolhimento

Institucional  Casa Abrigo,  onde ocorre  atendimento  de crianças  e  adolescentes  em situação  de

vulnerabilidade. 

 A prestação de serviço de monitoramento deverá ocorrer por câmeras IPs em nuvem, sendo 12

câmeras:

  04 câmera externa (entrada)

  03 câmera externa (área de lazer)

  03 câmera administrativo e equipe técnica

  01 câmera refeitório

  01 câmera sala interna

 A Empresa contratada deverá instalar o sistema e prestar o serviço no seguinte local: CASA

ABRIGO -  Rua Mario de Souza Campos, 659 – BIRIGUI/SP

 Deverão  ser  disponibilizados  logins  e  senhas  individuais,  com  direito  a  12  câmeras  com

gravação de 15 dias;

  O sistema implantado deverá ser em comodato, sem custo de manutenção durante a vigência do

contrato;

 Em alguma situação de necessidade de mudança de imóvel, o prestador deverá fazer a mudança

sem custo adicional;

 A prestação do serviço será mensal e o contrato terá vigência de 12 meses.

3.4 - SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço: R. Roberto Clark, 543 - Centro

Telefone para contato: (18) 3644 9870

Responsável: Kátia C S. de Melo Reis

Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal

  A Empresa deverá fornecer a instalação e manutenção com 8 câmeras, 1 central de alarme

com 4 sensores e sirene, a serem realizados em dias, horário e local combinado previamente com a

Responsável pelo serviço;



  A Empresa deverá REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  Rua Roberto  Clark,543 -  Centro  -

BIRIGUI/SP;

  Todos os equipamentos e materiais, tais como cabos, conectores e demais itens que forem

necessários para a instalação e perfeito funcionamento do sistema de monitoramento, deverão ser de

responsabilidade da empresa contratada; 

  A Empresa será responsável em fornecer a garantia de 12 meses dos equipamentos,  bem

como todas as manutenções e substituições necessárias durante a vigência do contrato sem custo

adicional,  devendo ser  substituídos  de  imediato  caso  manifeste  algum problema,  não  causando

prejuízo ao serviço;

  A Empresa deverá ser responsável por realizar o monitoramento das imagens por 24 horas

através da internet, bem como apurar a razão dos disparos do alarme;

  A Empresa deverá se responsabilizar pela gravação das imagens das câmeras de segurança

por um período de 15 dias;

  A Empresa deverá disponibilizar o acesso das imagens de todas as câmeras de segurança

instaladas  no  prédio,  no  computador  e  no  celular  do  Coordenador/Responsável  pelo  CRAS II

“Palmira  Baptista  de  Oliveira  Albani”  e  de  mais  um  servidor  que  deverá  ser  indicado  pelo

Coordenador Responsável pelo CRAS II;

  A Empresa  não  poderá  disponibilizar,  em hipótese  alguma,  o  acesso  das  imagens  para

servidores  públicos  e  outros  que  não  estão  autorizados  sem  a  devida  permissão  do

Coordenador/Responsável do CRAS II;

  A Empresa  deverá  prestar  o  serviço  24  horas  por  dia,  todos  os  dias  do  mês,  incluindo

sábados, domingos e feriados;

   Em caso  de  o  alarme  ser  acionado a  Empresa  deverá  enviar  funcionário  no local  para

averiguar o ocorrido e havendo necessidade, em caso de violações, acionará a Polícia Municipal

(Guarda Municipal);

   A prestação do serviço será mensal e o contrato terá vigência de 12 meses.

3.5  –  SETOR:  CREAS  –  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  ESPECIALIZADA  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL “FREI ANASTÁCIO NATALE BOTARO”

Endereço: Rua Paraná,  n° 39  - Vila Moimaz

Telefone para contato: (18) 3644-4406

Responsável pelo recebimento: Márcia de Araujo Maria Vicente



Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal

 Sistema  de  monitoramento  por  meio  de  câmeras  e  alarme,  em  sistema  de  comodato

(equipamentos e componentes cedidos pela empresa), contendo os seguintes itens: 

Câmeras: 8 câmeras com infravermelho, lente 2.8mm, 1.200 linhas de resolução, 30 metros, alta

definição HD; 16 conectores; 8 pinos de energia; 1 DVR Stand Alone, 8 canais com HDMI HD; 1

HD 1 Tera e 16 fontes de alimentação 10 Amp.

Alarme: 1 Central de alarme via internet com monitoramento 24 horas; 1 teclado; 6 sensores IVP; 1

sirene e 1 bateria;

 A instalação dos itens previstos deverá ocorrer em dia e horário combinados previamente

com o coordenador responsável pelo CREAS;

  A Empresa será responsável em fornecer a garantia de 12 meses dos equipamentos,  bem

como todas as manutenções e substituições necessárias durante a vigência do contrato sem custo

adicional, de forma imediata, para não causar prejuízo à prestação dos serviços;

 A empresa deverá ser responsável por realizar o monitoramento das imagens 24 horas ao dia,

por meio da internet, bem como apurar a razão dos disparos do alarme;

 A empresa deverá se responsabilizar pela gravação e manutenção das imagens das câmeras de

segurança por um período de 15 dias;

 A empresa deverá disponibilizar o acesso das imagens de todas as câmeras de segurança do

prédio  por  meio  do  aplicativo  instalado  em  computador  a  ser  designado  pela

coordenadora/responsável pelo CREAS;

 A  empresa  não  deverá  fornecer  o  acesso  das  imagens  a  terceiros  sem a  autorização  da

coordenadora responsável pelo CREAS;

 A empresa deverá apurar  no local  a razão de disparos do alarme e comunicar  o setor  da

Guarda Municipal sobre a visita;

 A  empresa  deverá  prestar  os  serviços  de  domingo  a  sábado,  todos  os  dias  do  mês,

ininterruptamente;

 Eventualidades deverão ser resolvidas junto à coordenação do CREAS;

 O contrato de locação será de 12 meses.

3.6 – SETOR: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO

DE RUA

Endereço: Rua Belmont, 310



Telefone para contato: (18) 3634-4025

Responsável pelo recebimento: Silvia Bogo

Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal

A  contratação  do  serviço  será  para  realização  de  monitoramento  24h  do  Acolhimento

Institucional para População em Situação de Rua, sendo atendimento de pessoas que viviam em

situação de rua. 

 Será  solicitado  prestação  de  serviço  de  monitoramento  por  câmeras  IPs  em nuvem,

sendo 6 câmeras:

 - 01 câmera externa (entrada)

 - 01 câmera externa (área de lazer)

 - 01 câmera refeitório

 - 01 câmera escritório

 - 01 câmera cozinha

 - 01 câmera deposito

Deverão ser disponibilizados logins e senhas individuais, com direito a 6 câmeras com gravação de

7 dias. O sistema implantado deverá ser em comodato, sem custo de manutenção durante a vigência

do contrato.

 Em alguma situação de necessidade de mudança de imóvel, o prestador deverá fazer a

mudança sem custo adicional.

4- Disposições Gerais

4.1 - Fornecimento de todos os equipamentos, materiais e insumos necessários para a prestação dos

serviços constantes no objeto da presente contratação, a ser realizado em regime de COMODATO,

que nada mais é do que o empréstimo gratuito à CONTRATANTE dos equipamentos, materiais e in-

sumos necessários para a adequada prestação dos serviços pretendidos, ficando responsável, também,

pela sua respectiva guarda e transporte e se conclui com a entrega do objeto devidamente instalado nas

localidades previstas neste documento. 

4.2 - No que diz respeito aos materiais e insumos para a instalação dos equipamentos e de toda a infra-

estrutura nas dependências da CONTRATANTE, fica neste item estabelecido que a CONTRATADA



fornecerá todas as ferramentas, equipamentos, materiais, recursos e insumos necessários para a insta-

lação do sistema de monitoramento eletrônico remoto, sem ônus à CONTRATANTE.

4.3 - Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos as instalações de todos os equipamentos e

materiais solicitados, inclusive partes elétricas, demais serviços de infraestrutura, acabamento e pintu-

ra das partes envolvidas, sem ônus à CONTRATANTE. 

4.4 - Findada a vigência contratual, os equipamentos cedidos em comodato deverão ser totalmente de-

sinstalados e retirados de todas as dependências da CONTRATANTE, às expensas exclusivamente da

CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 

4.5 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar, a terceiros ou ao

patrimônio da CONTRATANTE, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução

dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da CONTRATANTE, des-

ta forma todas as partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos,

instalações, pintura e lajes, deverão ser recompostas às custas da CONTRATADA, de modo que per-

maneçam com as características originais de acabamento.

4.6 – A internet ficará sob a responsabilidade da CONTRATANTE;



ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL Nº. XX/2022

EDITAL Nº. XX/2022

(Preenchido em papel timbrado da proponente)

MINUTA DE DECLARAÇÃO 

A/C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Prezados Senhores:

Eu,  ______________________  ,  RG  ____________,  CPF  __________,  responsável  pela
empresa ______________________, CNPJ/MF nº _____________, interessada em participar
do Pregão Presencial  nº xx/2022 da  PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI,  dá fé que
conhece  todos  os  elementos  técnicos  necessários  aos  cumprimentos  do objeto  da licitação,
responsabilizando-se integralmente, também, pelo fornecimento e execução dos serviços nas
condições descritas no Edital.

_____________, ____ de ____________de 2022.

_________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

REPRESENTANTE LEGAL / PREPOSTO

CARIMBO DA EMPRESA


