
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 92/2020 

 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 
ATRAVÉS DE LINK DE INTERNET COM INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE O DETRACAN E O QUARTEL DO 
3º BPM, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS DE DOWNLOAD E 50 MBPS DE UPLOAD. 

 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a aquisição dos equipamentos, pela demanda advinda das ações de 
videomonitoramento em fiscalização e controle de trânsito que o Detracan irá realizar em suas dependências em 2020, 
podendo assim o DETRACAN realizar a integração das forças de segurança pública por meio da segurança viária com 
base legal no art. 144 da CF, Lei Federal nº 13.675/2018 que institui o SUSP - Sistema Único de Segurança Pública 
(que rege a integração das forças de Segurança Pública) e a Lei Federal nº 9.503/97 CTB, gerando a assim a 
segurança viária. 
Destarte, quanto a solicitação de acesso as câmeras de videomonitoramento, podemos citar que a Polícia Militar de 
Santa Catarina e a Secretaria de Segurança Púbica de Santa Catarina - SSP, se fizeram positivas para liberação do 
referido acesso: 
Considerando, a Lei nº 4816/2011, cujo objetivo é o convênio entre a Prefeitura Municipal de Canoinhas e a Polícia 
Militar para instalação e manutenção do sistema de vídeo monitoramento na cidade de Canoinhas. 
Considerando, que segundo a referida lei, as despesas com a manutenção do sistema é de incumbência do Poder 
Público Municipal.  
Considerando, que o Departamento de Trânsito do Município de Canoinhas - Detracan atua em parceria com o 3º 
Batalhão de Polícia Militar, onde operações são realizadas em conjunto, fato esse que potencializa as ações de 
Segurança Pública, com base no Art. 144, § 7º e 10º da Constituição Federal, e art. 9º, §§ 1º e 2º, inciso XV e art. 10º 
do Cap. III da Lei Federal nº 13.675/2018, e Resoluções n° 471/2013 e 532/2015 do CONTRAN. 
Considerando, que o referido Departamento tem a necessidade do acesso ao Sistema de Câmeras, fato esse que nos 
auxiliará no ordenamento do trânsito do Município, bem como na fiscalização do trânsito e a promoção à Segurança 
Viária. 
 Informo-vos ainda, que o acesso as referidas imagens ficará restrito aos membros do Departamento de Trânsito de 
Canoinhas mediante à restrição por meio de senha aos computadores que pretendemos utilizar para o acesso às 
imagens em tempo real. 
Destarte, já realizamos as tratativas de liberação do acesso as imagens das câmeras de videomonitoramento da SSP – 
Secretaria de Segurança Pública – SC, estamos no momento aguardando a adequação do setor com rede exclusiva de 
internet para o referido sistema, haja vista, que a rede atual do departamento não comportaria o sistema, como 
referendado e exigido pela própria SSP-SC. 
 
Especificações do Objeto: 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
IMPLANTAÇÃO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 12 
MESES 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

 
 
 
 
 

 
01 

 
LAN TO LAN 
50 Mbps de Download 
50 Mbps de Upload 
 
Porta A - Quartel do 3º BPM, Central de 
Videomonitoramento (CVM) do Programa 
Bem-Te-Vi. 
 
Endereço: Rua Duque de Caxias, 200, 
Centro – Canoinhas. 
 
Porta B - DETRACAN 
Endereço: Rua Vidal Ramos, 650, Centro – 
Canoinhas. 
 
OBS.: Deverão estar inclusos no valor da 
proposta todos os custos dos serviços 
necessários à instalação do link, tais como 
mão de obra, frete, combustíveis, 

R$ 500,00 R$ 387,00 R$ 4.644,00 R$ 5.144,00 



 

 

equipamentos, hospedagens, seguros, 
impostos, e outros. 
 

 
1 - DOS EQUIPAMENTOS 
1.1 - A CONTRATADA terá que providenciar os equipamentos, interfaces, cabos, conectores e serviços necessários ao 
perfeito funcionamento do enlace de dados, delimitado o atendimento até o ponto de conexão com a rede interna da 
CONTRATANTE (equipamentos a serem instalados pela contratante na sala definida pelo contratante); 
1.2 - Em caso de dano ao equipamento disponibilizado/fornecido, a empresa CONTRATADA deverá realizar a 
substituição/manutenção e configuração em um prazo máximo de 04 (quatro) horas para o(s) equipamentos instalados 
em qualquer parte da rede de comunicação/interligação e ou link internet; 
1.3 - Os enlaces deverão ser exclusivos, não podendo haver compartilhamento com outros usuários. 
1.4  Realocação/reinstalação de equipamentos: serviço técnico de retirada de equipamentos já instalados, e 
reinstalação dos mesmos em local determinado pelo fiscal do contrato sem ônus a CONTRATANTE. 

 
2 - NÍVEIS DE SERVIÇO 
2.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço, objeto deste edital, 24 horas por dia, 07 dias por semana; 
2.2 - A Assistência Técnica para soluções de interrupção total na prestação do serviço e restabelecimento de 
desconexão do sistema deverá ter providências imediatas, em até 08 (oito) horas e prazo para solução de outras 
falhas de no máximo 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação; 
2.3 - A contratada deverá possuir um número telefônico para recebimento das chamadas para intervenções técnicas, 
tipo 0800 ou similar, devendo ser gratuita para qualquer situação; 
2.4 - As paradas programadas, para manutenção preventiva e adaptações na rede provedora do acesso, deverão ser 
comunicadas ao Departamento de Informática com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 
2.5 - Deverão ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas as reclamações 
pertinentes que porventura surjam durante a execução do contrato; 
2.6 - A empresa será responsável pela instalação e manutenção do ponto de acesso à internet que deverá ser 
instalado conforme orientações do responsável técnico de cada Secretaria e da Prefeitura Municipal de Canoinhas; 
2.7 - A empresa deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
durante a execução do contrato; 
2.8 - A instalação do ponto de acesso e o correto funcionamento do mesmo deverá ocorrer em no máximo 15 dias 
consecutivos após a assinatura do contrato. 
2.9 - O atraso na execução regular dos serviços acarretará na suspensão dos pagamentos, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Edital e na minuta do contrato. A empresa será responsável por eventuais danos causados 
na execução dos serviços, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, 
obrigando-se a substituição ou indenização à Administração do prejuízo causado. 

 
3. DO PREÇO 
3.1 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos; 
3.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 - A empresa vencedora deverá entregar o serviço dentro das especificações e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Edital. 
4.2 - O licitante deverá manter e garantir, durante toda a execução do contrato, a qualidade e a quantidade dos 
produtos. 

 
 

 
 

HANDERSON LUIZ MELO 
AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

DETRACAN 


