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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 412/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

      O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato 

representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr. VALDIR CARLOS FABRIS, 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa REAL SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA, estabelecida à Rua Gino Morassutti, nº 1157, Bairro Centro, na 

cidade de Guaporé/RS, CEP 99.200-000, telefone (54) 3443 1703 e e-mail: 

guapore.financeiro@inviolavel.com; inscrita no CNPJ nº 92.471.226/0001-99, pelo seu 

representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, considerando o 

resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 77/2020, PROCESSO nº 429/2020, 

homologado em 21 de maio de 2020, firmam o presente contrato, obedecidas as 

disposições da Lei Federal nº 10.520/02, e Decretos Municipais nº 3439/2003, 4314/2009, 

4761/2012, 5616/2017 e 5699/2017, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei 

Federal nº 12.846/2013, e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. É objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, 

COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO 

DE SISTEMA DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, NO 

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E NO CENTRO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, pelas cláusulas e condições que 

segue, compreendendo: 

 

Item Quant. Un Descrição 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor 

Anual 

(R$) 

1 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme no 

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 

1.809,91 21.718,92 

2 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme na 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 

998,89 11.986,68 

mailto:guapore.financeiro@inviolavel.com
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ESF NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

3 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme na 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 

ESF BOM JESUS 

910,63 10.927,56 

4 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme na 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 

ESF TRIÂNGULO 

1.046,84 12.562,08 

5 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme na 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 

ESF SÃO JOSÉ 

981,25 11.775,00 

6 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme na 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 

ESF PROMORAR 

1.002,71 12.032,52 

Valor total – Atendimento Básico R$ 81.002,76 

 

Item Quant. Un Descrição 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor 

Anual 

(R$) 

7 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

para: instalação, comodato de 

equipamentos, monitoramento e 

manutenção do sistema de alarme no 

CAPS - CENTRO DE 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 

1.021,62 12.259,44 

Valor total – Média e Alta Complexidade R$ 12.259,44 

 

1.2. A especificação detalhada da prestação dos serviços encontra-se no Projeto Básico – 

ANEXO IX do Edital. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1. O presente contrato possui o valor mensal de R$ 7.771,85 (Sete mil setecentos e 

setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o valor global de R$ 

93.262,20 (Noventa e três mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), em 

conformidade a proposta adjudicada, que integra o presente instrumento e que é de pleno 

conhecimento das partes. 

 

2.2. O pagamento dos serviços será efetivado mediante apresentação das Notas Fiscais e 

documentação necessária para liquidação da despesa após o atesto de recebimento e 

entrega dos documentos necessários no setor competente. 

 

2.3. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, MENSALMENTE, no mês 

subsequente ao da prestação do serviço, com a apresentação da nota fiscal de serviços.  

 

2.4. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional após o atesto da Secretária 

Municipal da Saúde (titular da pasta), através de depósito na seguinte conta bancária da 

CONTRATADA: 

* Banco:   Sicredi 

* Agência: 0136 

* Conta:     36485-1  

 

2.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser descontadas dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

 

2.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas 

por dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.8. O CNPJ da contratada constante na nota fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. A presente despesa será sustentada pelas seguintes dotações orçamentárias:  
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 10.01 – 2.051 – Atendimento Básico à Saúde da População 

 3.3.90.39.77.00.00 – Vigilância ostensiva e monitorada – 3371 

 Recurso: 40 – ASPS – Ações de Serviços Públicos de Saúde 

 Valor: R$ 81.002,76 

 

10.01 – 2.062 – Serviços de Média e Alta Complexidade 

 3.3.90.39.77.00.00 – Vigilância ostensiva e monitorada – 3379 

 Recurso: 40 – ASPS – Ações de Serviços Públicos de Saúde 

 Valor: R$ 12.259,44 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. O serviço será executado de forma contínua, de acordo com o art. 57, II da Lei de 

Licitações, e é serviço comum.  

 

4.1.1. A prestação dos serviços compreende o fornecimento de equipamentos, mediante 

comodato, instalação e configuração do sistema de alarme, que será composto, no 

mínimo, pelos equipamentos listados no projeto básico, os quais devem ser instalados em 

cada um dos imóveis ali descritos. 

 

4.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 

técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para 

a CONTRATANTE. 

 

4.3. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou 

parcialmente, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da má execução do contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 

4.3.1. Constatada a necessidade de substituição do equipamento instalado/serviço 

realizado; realização de manutenção, com a retirada do equipamento para reparos 

externos, ou de outro serviço indispensável ao desempenho seguro e eficiente do sistema, 

a CONTRATADA terá o prazo de 48(quarenta e oito) horas para substituição do 

equipamento/serviço e conclusão dos trabalhos de conserto e reinstalação. Em qualquer 

das hipóteses, a empresa deverá manter o funcionamento do sistema durante o período, 

ainda que mediante a substituição do equipamento danificado por componentes reserva, 

sem ônus para a CONTRATANTE. 
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4.3.2. A comunicação do defeito será feita preferencialmente por telefone, mas também 

por e-mail, o que for mais conveniente no momento, comprometendo-se a 

CONTRATADA a manterem registros das mesmas, onde constem data e hora, nome do 

servidor que a transmitir, nome do empregado da CONTRATADA que a receber e uma 

descrição resumida dos reparos. 

 

4.4. A CONTRATADA, após estudo criterioso do local de instalação do sistema de 

alarme e execução dos serviços, deverá se responsabilizar integralmente pelo perfeito 

funcionamento do sistema, de modo a aplicar componentes com características e 

quantidades tais que atendam, com eficiência e segurança, às necessidades da 

CONTRATANTE. 

 

4.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema preestabelecido de senhas pessoais 

na central de alarme, no sentido de controlar e identificar o acesso às unidades após o 

horário normal de funcionamento. 

 

4.6. A CONTRATADA deverá acionar o Servidor responsável pela unidade monitorada, 

fora do expediente normal, somente após haver indício de arrombamento, danos 

patrimoniais ou desordem de qualquer natureza no imóvel. 

 

4.7. O disparo do alarme deverá identificar exatamente o setor violado (dependência do 

prédio monitorado). 

 

4.8. A CONTRATADA deverá reposicionar os sensores, de modo a tornar o sistema 

plenamente eficaz, sempre que houver alterações no layout do imóvel sob segurança, sem 

custo adicional para a CONTRATANTE. 

 

4.9. A CONTRATADA deverá realizar a retirada, instalação e complementação, se 

necessário for, do sistema de alarme implantado, na hipótese de mudança de endereço da 

unidade monitorada. 

 

4.10. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da 

execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo 

aceitas alegações posteriores. 

 

4.11. Os materiais de infraestrutura e acessórios instalados previamente pela 

Administração, deverão ser verificados pela proponente em vistoria técnica obrigatória, 

cabendo a mesma previamente analisar o quantitativo necessário para adequação e 

correção da solução ofertada. 
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4.12. Disponibilizar sistema web alarme para consulta online do relatório de ocorrências. 

 

4.13. Possuir rede própria via rádio com frequência licenciada para a transmissão de todos 

os eventos do sistema de alarme.  

 

4.14. Os demais pré-requisitos básicos mínimos de funcionamento e de integração entre 

os sistemas estão detalhados a seguir e deverão ser aprovados na proposta da licitante. ” 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EQUIPE TÉCNICA 

 

5.1. A CONTRATADA deverá dispor de, no mínimo, 02 (dois) técnicos especializados, 

que sejam integrantes do quadro profissional da empresa. 

 

5.2. Os técnicos deverão apresentar-se sempre uniformizados, com, no mínimo: 

a) Crachá com o nome completo e o cargo; 

b) Uniformes em boas condições. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO E DO PRAZO 

 

6.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração convocará no 

prazo de até 05 (dias) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para 

assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

6.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, 

o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação 

independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93. 

 

6.3. O contrato e a prestação de serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

6.3.1. As execuções das obrigações contratuais decorrentes deste edital serão fiscalizadas 

pelo Gestor do Contrato, com autoridade para exercer, como representante da 

Administração do Município de Guaporé/RS, toda e qualquer ação de orientação geral, 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

 

6.3.2. Ao Gestor do Contrato competem, entre outras atribuições: 

a) proceder ao acompanhamento técnico dos serviços e fiscalizar a execução do contrato; 
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b) notificar a Contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 

materiais ou serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

c) comunicar ao representante da contratada sobre descumprimento do contrato e indicar 

os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

d) solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual; 

e) atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos; 

e 

f) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

6.4. O Contrato dos serviços de que trata o presente Termo será celebrado pelo prazo de 

12 (doze) meses, a contar de 01 de junho de 2020 até 31 de maio de 2021, observando-

se o disposto em Lei, sendo indicado o crédito para atender a expensas do exercício em 

curso, bem como, àquele a serem executados em exercício futuro. Caso não seja 

necessário num primeiro momento à prestação de serviços, fica o Município dispensado 

de efetuar o pagamento destas. 

 

6.5. O contrato poderá ser prorrogado, por iguais períodos e sucessivamente, por meio de 

termo aditivo, o qual será submetido à aprovação jurídica, limitada a 60 (sessenta) meses, 

desde que haja autorização e justificativa, com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para Administração formal, da autoridade competente e preenchidos, 

cumulativamente, a cada prorrogação, os seguintes requisitos: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) A Administração mantenha interesse na realização dos serviços; 

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração. 

 

6.6. O prazo a que se refere o subitem 6.5 anterior poderá, excepcionalmente, desde que 

devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 

12 (doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

6.7. A empresa contratada não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva 

a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme 

estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. 

 

6.8. A Administração não prorrogará o contrato quando os preços praticados pela empresa 

contratada estiverem superiores aos praticados no mercado, admitindo-se a negociação 
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para redução dos preços, ou ainda, se a empresa contratada tiver sido declarada inidônea 

ou suspensa de contratar com a Administração Pública. 

 

6.9. Os valores serão reajustados, após um ano de vigência, tomando-se por base a 

variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) ou outro índice que vier a substituí-lo. Na hipótese de alteração da 

norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em períodos inferiores a 01 (um) 

ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

DO CONTRATO 

 

7.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e 

vincula-se ao edital do Pregão Presencial n.º 77/2020 e seus anexos, bem como à proposta 

comercial apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

8.1. DA CONTRATADA 

 

8.1.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Termo. 

 

8.1.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos. 

 

8.1.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 

8.1.4. Realizar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta. 

 

8.1.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

8.1.6. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus 

funcionários, que por ventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, 

isentando o Município de Guaporé de quaisquer responsabilidades indenizatórias.  
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8.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados 

resultante da execução do objeto contratual, e por eles responder em todas as instâncias 

administrativas ou judiciais. 

 

8.1.8. Disponibilizar aos empregados todos os utensílios e equipamentos necessários para 

execução dos serviços, tais como: escadas, alicates, caminhão, furadeira, martelo, etc. 

 

8.1.9. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços em 

perfeitas condições de uso e identificados. Os equipamentos elétricos devem ser dotados 

de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica. 

 

8.1.10. Disponibilizar aos seus empregados os EPI’s necessários para manter a segurança 

no trabalho prestado. 

 

8.1.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias a atendimento 

de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, 

enviando um substituto em caso de impossibilidade dos mesmos. 

 

8.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Secretaria Municipal Solicitante. 

 

8.1.13. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da contratada e 

identificar os funcionários (crachá e/ou uniforme) que executarão os serviços. 

 

8.1.14. Responsabilizar-se pela manutenção do patrimônio público que utilizar. 

 

8.1.15. Fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do contrato, 

mediante comodato, todos os equipamentos necessários para o sistema de alarme em 

conformidade com o descrito nos itens anteriores, bem como prestar todos os serviços 

necessários ao seu adequado funcionamento, responsabilizando-se pela correta 

INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO e OPERAÇÃO do sistema”. 

 

8.1.16. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-

os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

8.1.17. Fornecer aos seus técnicos, todas as ferramentas e instrumentos necessários à 

execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza e 

manutenção das centrais de alarmes e acessórios. 
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8.1.18. Indicar o Preposto da CONTRATADA responsável pela gestão do contrato, bem 

como, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelos quais 

deseja receber as comunicações da Administração, devendo acusar, pelo mesmo meio de 

comunicação, o recebimento em até 01 (um) dia útil, após o recebimento da 

correspondência eletrônica enviada pela Administração. 

 

8.1.19. Constatando a possibilidade de eventual invasão, a CONTRATADA deverá tomar 

as providências descritas abaixo: 

a) Acionar o órgão policial; 

b) Cientificar o representante da Administração, para acompanhamento do registro de 

ocorrência; 

c) Elaborar e apresentar relatório circunstanciado do atendimento. 

 

8.1.20. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART/RRT, referente à execução do serviço, no prazo de até 

10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

 

8.1.21. Possuir sede própria no município de Guaporé. 

 

8.2. DA CONTRATANTE 

8.2.1. Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços através do Gestor do 

Contrato. 

 

8.2.2. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato que vier a ser formalizado 

em decorrência do Edital. 

 

8.2.3. Atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do Contrato. 

 

8.2.4. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da 

Contratada, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente 

por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código 

de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o 

licitante ou contratado estará sujeito às sanções administrativas abaixo, garantido a prévia 

defesa: 

a) Advertência, se executar as obrigações com irregularidades passíveis de correção 
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durante a execução do contrato e sem prejuízo ao resultado; 

b) Multa diária de 0,5% sobre o valor total do contrato se executar as obrigações com 

atraso injustificado, até o limite de 10(dez) dias, após será considerado como inexecução 

contratual. 

c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 03 

anos e multa de 8% sobre o valor total do contrato, pela inexecução parcial do contrato 

ou das obrigações; 

d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 

anos e multa de 10% sobre o valor total do contrato, pela inexecução total do contrato ou 

das obrigações;  

e) Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor total 

do contrato quando causar prejuízo material resultante diretamente de execução 

contratual ou das obrigações, ou praticar ato ilícito visando frustrar o objetivo da licitação. 

 

9.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

9.3. O percentual da multa será aplicado sobre o valor total do contrato. 

 

9.4. As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a outra. 

 

9.5. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

9.7. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação extrajudicial ou judicial, falência ou dissolução da 

CONTRATADA; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas, sem prévia 

e expressa autorização do Município. 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 
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9.8. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

   

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

10.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes 

o Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes 

e as testemunhas abaixo em cinco vias de igual teor. 

 

        Município de Guaporé/RS, 26 de maio de 2020. 

 

 

 

REAL SEGURANÇA ELETRÔNICA 

LTDA VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS 60.518 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
13 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 – (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços mensais de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA INSTALAÇÃO, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE - UBS, NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E NO 

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, com 

RECURSOS ASPS ATENÇÃO BÁSICA e com RECURSOS ASPS MAC.   

Com o aumento dos índices de criminalidade e especialização das técnicas 

utilizadas nas práticas de crimes, a sensação de insegurança se faz presente em todos os 

ambientes. 

Nesse sentido, o monitoramento exerce um papel importante na prevenção e 

repressão de delitos. 

Os serviços cotados deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de 

boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, 

conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 

O serviço de vigilância eletrônica consiste em: 

 Monitoramento remoto dos sistemas de alarmes localizados nos locais 

identificados no Anexo II deste documento. O referido sistema deverá ser individual para 

cada local informado e será composto pelos equipamentos também relacionados no 

Anexo II. Os equipamentos deverão estar todos interligados e gerenciados através de uma 

central de alarmes instalada em cada local, com zonas individuais por detector, podendo 

estar acionado pelo período das 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive sábados, 

domingos e feriados; 

 Pronto atendimento (deslocamento de viatura tático móvel) para averiguação dos 

disparos de alarme. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.1. O serviço será executado de forma contínua, de acordo com o art. 57, II da Lei de 

Licitações, e é serviço comum.  

 

2.1.1. A prestação dos serviços compreende o fornecimento de equipamentos, mediante 

comodato, instalação e configuração do sistema de alarme, que será composto, no 

mínimo, pelos equipamentos listados, os quais devem ser instalados em cada um dos 

imóveis ali descritos. 
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2.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 

técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para 

o Município. 

 

2.3. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou 

parcialmente, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da má execução do contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 

2.3.1. Constatada a necessidade de substituição do equipamento instalado/serviço 

realizado ou realização de manutenção, com a retirada do equipamento para reparos 

externos, ou de outro serviço indispensável ao desempenho seguro e eficiente do sistema, 

a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituição do 

equipamento/serviço e conclusão dos trabalhos de conserto e reinstalação. Em qualquer 

das hipóteses, a empresa deverá manter o funcionamento do sistema durante o período, 

ainda que mediante a substituição do equipamento danificado por componentes reservas, 

sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

2.3.2. A comunicação do defeito será feita preferencialmente por telefone, mas também 

por e-mail, o que for mais conveniente no momento, comprometendo-se esta Corte e a 

CONTRATADA a manterem registros das mesmas, onde constem data e hora, nome do 

servidor que a transmitir, nome do empregado da CONTRATADA que a receber e uma 

descrição resumida dos reparos. 

 

2.4. A CONTRATADA, após estudo criterioso do local de instalação do sistema de 

alarme e execução dos serviços, deverá se responsabilizar integralmente pelo perfeito 

funcionamento do sistema, de modo a aplicar componentes com características e 

quantidades tais que atendam, com eficiência e segurança, às necessidades do 

CONTRATANTE. 

 

2.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema preestabelecido de senhas pessoais 

na central de alarme, no sentido de controlar e identificar o acesso às unidades após o 

horário normal de funcionamento. 

 

2.6. Afixar nas áreas monitoradas, de modo bem visível, selos de segurança que 

contenham aviso comunicando estar o local sob vigilância monitorada. 
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2.7. A CONTRATADA deverá acionar o Servidor responsável pela unidade monitorada, 

fora do expediente normal, somente após haver indício de arrombamento, danos 

patrimoniais ou desordem de qualquer natureza no imóvel. 

 

2.8. O disparo do alarme deverá identificar exatamente o setor violado (dependência do 

prédio monitorado). 

 

2.9. A CONTRATADA deverá reposicionar os sensores, de modo a tornar o sistema 

plenamente eficaz, sempre que houver alterações no layout do imóvel sob segurança, sem 

custo adicional para o CONTRATANTE. 

 

2.10. A CONTRATADA deverá realizar a retirada, instalação e complementação, se 

necessário for, do sistema de alarme implantado, na hipótese de mudança de endereço da 

unidade monitorada. 

 

2.11. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da 

execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo 

aceitas alegações posteriores. 

 

2.12. Os materiais de infraestrutura e acessórios instalados previamente pela 

Administração (ponto óptico, ponto de rede, ponto elétrico, entre outros), deverão ser 

verificados pela proponente em vistoria técnica obrigatória, cabendo a mesma 

previamente analisar o quantitativo necessário para adequação e correção da solução 

ofertada. 

  

2.13. Possuir integração entre o sistema de alarme e de CFTV nas ocorrências do sistema 

de alarme. 

 

2.14. Disponibilizar sistema web alarme para consulta online do relatório de ocorrências. 

 

2.15. Possuir rede própria via rádio com frequência licenciada para a transmissão de todos 

os eventos do sistema de alarme. 

 

3. DA EQUIPE TÉCNICA: 

3.1. A CONTRATADA deverá dispor de, no mínimo, 02 (dois) técnicos especializados, 

que sejam integrantes do quadro profissional da empresa. 
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3.2. Os técnicos da CONTRATADA deverão apresentar-se sempre uniformizados, com, 

no mínimo: 

a) crachá com o nome completo e o cargo; 

b) uniformes em boas condições. 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.1. Prova de Inscrição da licitante junto ao órgão competente da categoria, contendo o 

responsável técnico (GSVG). 

 

4.2. Prova de Inscrição do Registro do Responsável Técnico junto ao órgão competente 

da categoria (CREA). 

 

4.3. Comprovante que o Responsável Técnico indicado pertence ao quadro permanente 

da licitante na data da abertura do certame, mediante apresentação da carteira profissional 

(CTPS) com o visto do órgão competente, no caso de vínculo empregatício; ou do ato 

constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no 

caso de vínculo societário; ou contrato de prestação de serviços, firmado entre a empresa 

licitante e o profissional técnico, com firma reconhecida. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES: 

5.1. DA CONTRATANTE 

5.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços através do Gestor do 

Contrato. 

 

5.1.2. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato que vier a ser formalizado 

em decorrência do Edital. 

 

5.1.3. Atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do Contrato. 

 

5.1.4. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da 

CONTRATADA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta 

corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com 

código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

5.2. DA CONTRATADA 

5.2.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Termo. 

 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
17 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 – (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos. 

 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 

5.2.4. Realizar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta. 

 

5.2.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

5.2.6. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus 

funcionários, que por ventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, 

isentando o Município de Guaporé, RS de quaisquer responsabilidades indenizatórias.  

 

5.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados 

resultante da execução do objeto contratual, e por eles responder em todas as instâncias 

administrativas ou judiciais. 

 

5.2.8. Disponibilizar aos empregados todos os utensílios e equipamentos necessários para 

execução dos serviços, tais como: escadas, alicates, caminhão, furadeira, martelo, etc. 

 

5.2.9. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços em 

perfeitas condições de uso e identificados. Os equipamentos elétricos devem ser dotados 

de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica. 

 

5.2.10. Disponibilizar aos seus empregados os equipamentos de proteção individuais 

necessários para manter a segurança no trabalho prestado. 

 

5.2.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias a atendimento 

de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, 

enviando um substituto em caso de impossibilidade dos mesmos. 

 

5.2.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Secretaria Municipal Solicitante. 

 

5.2.13. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da CONTRATADA e 

identificar os funcionários (crachá e/ou uniforme) que executarão os serviços. 
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5.2.14. Responsabilizar-se pela manutenção do patrimônio público que utilizar. 

 

5.2.15. Fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do contrato, 

mediante comodato, todos os equipamentos necessários para o sistema de alarme, em 

conformidade com o descrito nos itens anteriores, bem como prestar todos os serviços 

necessários ao seu adequado funcionamento, responsabilizando-se pela correta 

INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO e OPERAÇÃO do sistema. 

 

5.2.16. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-

os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

5.2.17. Fornecer aos seus técnicos, todas as ferramentas e instrumentos necessários à 

execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza e 

manutenção das centrais de alarmes e acessórios. 

 

5.2.18. Indicar o Preposto da CONTRATADA responsável pela gestão do contrato, bem 

como, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelos quais 

deseja receber as comunicações da Administração, devendo acusar, pelo mesmo meio de 

comunicação, o recebimento em até 01 (um) dia útil, após o recebimento da 

correspondência eletrônica enviada pela Administração. 

 

5.2.19. Constatando a possibilidade de eventual invasão, a CONTRATADA deverá tomar 

as providências descritas abaixo: 

a) acionar o órgão policial; 

b) cientificar o representante da Administração, para acompanhamento do registro de 

ocorrência; 

c) elaborar e apresentar relatório circunstanciado do atendimento. 

 

5.2.20. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART/RRT, referente à execução do serviço, no prazo de até 

10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

 

5.2.21. Possuir sede própria no município de Guaporé, RS. 

 

6. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO: 

6.1. A execução das obrigações contratuais decorrentes deste edital será fiscalizada pelo 

Gestor do Contrato, com autoridade para exercer, como representante da Administração 
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do Município de Guaporé, RS, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento 

e fiscalização da execução contratual. 

 

6.2. Ao Gestor do Contrato competem, entre outras atribuições: 

a) proceder ao acompanhamento técnico dos serviços e fiscalizar a execução do contrato; 

b) notificar a CONTRATADA sobre as imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos materiais ou serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

c) comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento do contrato e 

indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

d) solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual; 

e) atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos; 

e 

f) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

7. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: 

7.1. O pagamento dos serviços será efetivado mediante apresentação das Notas Fiscais e 

documentação necessária para liquidação da despesa após o atesto de recebimento e 

entrega dos documentos necessários no setor competente.  

 

7.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, MENSALMENTE, no mês 

subsequente ao da prestação do serviço, com a apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

8. PRAZO E FORMA DE CONTRATO: 

8.1. O Contrato dos serviços de que trata o presente Termo será celebrado pelo prazo de 

12 (doze) meses, observando-se o disposto em Lei, sendo indicado o crédito para atender 

a expensas do exercício em curso, bem como àquele a serem executados em exercício 

futuro. Caso não seja necessário num primeiro momento à prestação de serviços e a 

entrega de materiais em todos os locais durante os 12 (doze) meses, fica o Município 

dispensado de efetuar o pagamento destas. 

 

8.2. O contrato e a prestação de serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

8.3. O contrato poderá ser prorrogado, por iguais períodos e sucessivamente, por meio de 

termo aditivo, o qual será submetido à aprovação jurídica, limitada a 60 (sessenta) meses, 

desde que haja autorização e justificativa, com vistas à obtenção de preços e condições 
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mais vantajosas para Administração formal, da autoridade competente e preenchidos, 

cumulativamente, a cada prorrogação, os seguintes requisitos: 

a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) a Administração mantenha interesse na realização dos serviços; 

c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração. 

 

8.4. O prazo a que se refere o subitem 8.3 anterior poderá, excepcionalmente, desde que 

devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 

12 (doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

8.5. A empresa CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que 

objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

conforme estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. 

 

8.6. A Administração não prorrogará o contrato quando os preços praticados pela empresa 

CONTRATADA estiverem superiores aos praticados no mercado, admitindo-se a 

negociação para redução dos preços, ou ainda, se a empresa CONTRATADA tiver sido 

declarada inidônea ou suspensa de contratar com a Administração Pública. 

 

8.7. Os valores serão reajustados, após um ano de vigência, tomando-se por base a 

variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) ou outro índice que vier a substituí-lo. Na hipótese de alteração da 

norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em períodos inferiores a 01 (um) 

ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 
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ANEXO II 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS E EQUIPAMENTOS, POR LOCAL 

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RUA AGILBERTO ATÍLIO MAIA, 206 - BAIRRO CENTRO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP7000 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K32 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 2 

SENSOR IVP PRO 476 34 

SENSOR ÁREA SEMI ABERTA IVP DUPLO DG-75 2 

BATERIA SELADA 12V 7AH 3 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

FORÇA AUXILIAR 1 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

HDD LINHA SURVELLANCE 4TB SATA3 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 5 

CABO HDMI 20 METROS 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  6 

RACK 19" 6U X 450MM PARA PAREDE 1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 
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CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 

RUA JULIO CAMPOS, 362 - BAIRRO CENTRO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP5500 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K10 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 1 

SENSOR IVP PRO 476 8 

SENSOR ÁREA SEMI ABERTA IVP DUPLO DG-75 1 

BATERIA SELADA 12V 7AH 2 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF BOM JESUS 

RUA DR. SÉRGIO PALMA DIAS, 43, TÉRREO - BAIRRO PLANALTO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP5500 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K10 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 1 

SENSOR IVP PRO 476 7 

SENSOR IVP ÁREA SEMI ABERTA DIGITAL DG-55 1 

BATERIA SELADA 12V 7AH 2 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF NOSSA SENHORA APARECIDA 

RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, 1085 - BAIRRO PLANALTO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP7000 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K32 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 1 

SENSOR IVP PRO 476 23 

BATERIA SELADA 12V 7AH 2 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PROMORAR 

RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, 1590 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA 

PAZ 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP7000 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K32 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 1 

SENSOR IVP PRO 476 17 

BATERIA SELADA 12V 7AH 2 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF SÃO JOSÉ 

RUA IRMÃO EDUARDO, 350 - BAIRRO SÃO JOSÉ 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP7000 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K32 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 1 

SENSOR IVP PRO 476 18 

BATERIA SELADA 12V 7AH 2 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF TRIÂNGULO 

RUA LOBO DA COSTA, 301 - BAIRRO SANTO ANDRÉ 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SP6000 CENTRAL DE ALARME 32 ZONAS 1 

K32 TECLADO 32 ZONAS 1 

CAIXA EM MDF COM CHAVE 1 

TRAFO 2,5 AH 16,5V 1 

SENSOR IVP PRO 476 13 

BATERIA SELADA 12V 7AH 2 

SIRENE PIEZZO 12V 2 

CARREGADOR PARA RÁDIO DX 1 

TRANSMISSOR DX FULL ID 1 

MÓDULO POE IP GIGALAN 802.3AF 1 

PATCH CORD CAT5E 2,5M  1 

NOBREAK 720VA-220V 1 

Demais equipamentos para interligação como: cabos, conectores e tubulações 
 


