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CONTRATO N.º ___/2016 
 
Contrato celebrado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul e a 
___________________________. 
(Processo n.º 3442-0100/16-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, neste 

instrumento denominada CONTRATANTE, com sede na Praça Marechal 
Deodoro número 101, Centro, na cidade de Porto Alegre – RS, inscrita no 
CNPJ sob número 88.243.688/0001-81, representada por sua Superintendente 
Administrativa e Financeira, Fernanda Schnorr Paglioli  e a 
_______________________, nomeada CONTRATADA, com sede na 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
____________________, representada por _____________________, 
celebram o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993, da 
Lei Estadual n.º 13.191/2009, do Edital n.º ___________/2016, da Central de 
Compras e Contratos/DCAP, e da proposta vencedora a que se vincula, pelas 
cláusulas e condições a seguir: 

 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para fornecimento de 04 (quatro) 
catracas eletrônicas balcão/gabinete, 01 (uma) catraca de acesso para pessoas 
com necessidades especiais, 4.000 (quatro mil) cartões smartcard MIFARE 
sem contato (contactless) 13.56MHZ ISO 14443-A/B DE 1Kb, 5 (cinco) 
leitores/gravadores de proximidade para cartões MIFARE, 01 (um) Software 
de gerenciamento, com as respectivas instalações, treinamento e assistência 
técnica durante o período de garantia, conforme especificações e condições 
previstas neste contrato. 

 
Parágrafo único – As quantidades de que trata o objeto podem ser 

alteradas pela CONTRATANTE, para mais ou para menos, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do presente Contrato, em consonância 
com os §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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DA SUBCONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fica permitida a subcontratação 

parcial do objeto deste contrato, especificamente em relação às 
seguintes parcelas: execução de obras civis e da rede elétrica dos 
sistemas de catracas, conforme especificações técnicas e planta baixa 
do local de instalação das catracas eletrônicas, contidas nos Anexos I 
e III, respectivamente, deste termo de contrato. 

 
 
DO GESTOR 
CLÁUSULA TERCEIRA – O gestor é o Coordenador da Divisão 

de Monitoramento e Brigada de Incêndio da CONTRATANTE, denominado 
GESTOR. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA obriga-se a: 
a) manter, durante toda a execução do presente Contrato, todas as 

condições de habilitação e de qualificação técnicas exigidas na licitação; 
b) indicar um profissional de seu quadro com poderes de 

representante ou preposto para tratar, ajustar e providenciar com e para a 
CONTRATANTE, e responder pelos serviços quanto à qualidade, prazos e 
alterações, informando nome, endereço e telefones de contato; 

c) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento do serviço pela CONTRATANTE; 

d) apresentar, durante a execução do Contrato, se solicitados, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto 
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) não negociar em operação com empresa de fomento mercantil 
títulos ou créditos que acaso tenha com a CONTRATANTE; 

f) não usar o Contrato para prestar caução ou fazer quaisquer 
operações financeiras, sem expressa aquiescência da CONTRATANTE; 

g) reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos 
materiais e/ou pessoais decorrentes de erro na execução do objeto contratado, 
que sobrevenha em prejuízo da CONTRATANTE ou de terceiros, sem 
quaisquer ônus para a CONTRATANTE; 

h) executar os serviços com eficiência e presteza, cumprindo 
rigorosamente todas as condições estabelecidas no contrato, e obedecendo às 
Normas Técnicas vigentes, bem como aos demais dispositivos legais que 
regem as licitações públicas e contratos, além das instruções da 
Administração da CONTRATANTE sobre o assunto; 

i) submeter-se à fiscalização permanente da CONTRATANTE, 
prestando todas as informações solicitadas; 
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j) cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Medicina do Trabalho, conforme estabelecido na Lei 6514/77 e 
Portaria n° 3214 do MTE, fornecendo todos os EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) compatíveis com os serviços contratados e em boas 
condições de uso;  

k) manter a limpeza das dependências da Assembleia-RS durante 
a execução dos serviços;  

l) instruir os funcionários quanto à obrigação de atender às 
orientações e solicitações da fiscalização; 

m) fornecer uniformes adequados ao pessoal operacional envolvido 
na prestação dos serviços, sendo que estes deverão portar crachá de 
identificação individual com foto e logotipo da empresa;  

n) prestar a assistência técnica necessária, sem ônus adicional para 
a CONTRATANTE, inclusive com substituição e reparo de peças e 
componentes decorrentes de defeito do equipamento, enquanto vigorar o 
prazo de garantia; 

o) fornecer junto com o equipamento o manual, traduzido para o 
idioma Português, bem como o certificado de garantia emitido pelo 
fabricante; 

p) prover os meios necessários à execução dos serviços 
contratados, tais como os equipamentos necessários ao cumprimento do 
contrato; 

q) disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE durante todo o período de garantia, todas as peças de 
reposição, novas e originais, e de suporte técnicos necessários ao 
equipamento, não sendo aceito itens usados ou recondicionados; 

r) comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, 
toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do 
objeto;  

s) prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados 
e qualificados, portando instrumento de identificação da CONTRATADA; 

t) a CONTRATADA deverá instalar, o equipamento no local 
indicado pela CONTRATANTE; 

u) a CONTRATADA deverá verificar o aterramento e as 
instalações elétricas já existentes. bem como projeto e construção do 
aterramento e adaptação da rede elétrica, se forem necessários; 

v) fornecer imediatamente para o GESTOR, sempre que 
solicitadas, as informações necessárias, possibilitando ao GESTOR avaliar, 
em tempo real, se as características especificadas para os equipamentos e/ou 
serviços contratados estão sendo atendidas. 

 
Parágrafo primeiro – Todos os itens que constam do sistema de 

controle de acesso predial deverão ser fornecidos pela CONTRATADA em 
forma integral, tendo em vista a necessidade de facilitar o treinamento de 
pessoal, bem como evitar as incompatibilidades técnicas e operacionais entre 
os itens de Hardware e Software distintos. 
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Parágrafo segundo – os materiais a serem empregados, bem como os 

serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente: - às normas e 
especificações contidas neste Termo de Referência. - às prescrições e 
recomendações do fabricante. 

 
Parágrafo terceiro – No prazo máximo de 10 (dez) dias após a 

assinatura do contrato, a contratada deverá instalar e configurar um 
equipamento que servirá como protótipo para demonstração do lote a ser 
registrado. 

 
DO TREINAMENTO 
CLÁUSULA QUINTA – Após a instalação dos 

equipamentos, deverá ser apresentado pela CONTRATADA, em um 
prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, o Plano de Capacitação para 
realização de treinamento de até 07 (sete) servidores indicados pelo 
gestor. 

 
Parágrafo primeiro – O treinamento deverá conter o mínimo 

de 4 (quatro) horas para cada grupo e será ministrado pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrega 
do Plano de Capacitação;  

 
Parágrafo segundo - O local do treinamento deverá ser nos 

locais de instalação dos equipamentos, devendo contemplar a 
utilização de todas as funcionalidades do hardware e do software 
adquiridos, possibilitando que, ao final do treinamento, e de acordo 
com o perfil de usuários, os participantes sejam capazes de replicar o 
treinamento para outros usuários. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) comunicar falhas ou irregularidades constantes dos 

equipamentos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
b) cumprir as recomendações técnicas da fornecedora e do 

fabricante com referência à conservação e ao uso dos equipamentos; 
c) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, 

desde que devidamente identificados e autorizados, às suas dependências para 
a prestação dos serviços objeto do Contrato; 

d) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados; 
e) repassar à CONTRATADA os contatos (telefone e e-mail) do 

GESTOR, responsável pelo recebimento definitivo dos equipamentos. 
f) notificar a CONTRATADA por escrito sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços; 
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g) fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao 
fiel cumprimento do Contrato; 

 
Parágrafo único – Qualquer omissão ou tolerância das partes em 

exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, ou em 
exercer prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia e 
não afetará o direito da parte de exercê-los a qualquer tempo. 

 
DA FISCALIZAÇÃO 
CLÁUSULA SÉTIMA – A execução dos serviços será objeto 

de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela Divisão de 
Monitoramento e Brigada de Incêndio do Departamento de Segurança do 
Legislativo. 

 
Parágrafo primeiro - A fiscalização será exercida no interesse da 

Administração e não exime ou reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades de seus prepostos, no tocante à perfeita execução dos 
serviços; 

 
Parágrafo segundo - Ocorrendo reclamação sobre defeito 

essencial do serviço executado, a CONTRATADA será notificada por 
email e/ou telefone para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da entrega da notificação, atenda ao solicitado ou justifique o não-
atendimento, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Contrato. 

 
 
DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
CLÁUSULA OITAVA– Todos os materiais aceitos deverão ter 

garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de aceite 
definitivo do GESTOR, exceto quando o manual do fabricante definir um 
prazo maior, período no qual também deve ser prestada a assistência 
técnica.  

 
Parágrafo primeiro - A emissão do aceite definitivo não exclui a 

responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de qualidade ou de 
quantidade dos materiais empregados ou serviços executados, ou 
disparidades com as especificações exigidas neste Contrato. 

 
Parágrafo segundo - Aplica-se à Assembleia Legislativa, como 

consumidor final, o disposto no art. 155, §2º, VII, “b”, da Constituição 
Federal. 

 
Parágrafo terceiro - Os produtos que apresentarem quaisquer 

defeitos que impossibilitem o seu uso ou não atenderem às especificações 
contidas neste Contrato deverão ser prontamente substituídos, sem 
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qualquer ônus à Assembleia Legislativa, após notificação emitida pela 
CONTRATANTE, devendo os produtos defeituosos serem substituídos 
por equipamentos novos e originais; 

 
Parágrafo quarto - Eventuais omissões nas especificações dos 

materiais não isentam a CONTRATADA do cumprimento integral das 
exigências legais vigentes. 

 
Parágrafo quinto – A CONTRATADA somente pode exigir 

pagamento referente aos serviços de assistência técnica ou reposição de 
peças, caso seja comprovado que o problema foi causado por manuseio 
indevido do equipamento e, neste caso, deve apresentar proposta por escrito, 
dos serviços a serem executados e/ou peças a serem substituídas. 

 
Parágrafo sexto – Sempre que realizado o suporte de garantia 

técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os 
serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas 
no equipamento; 

 
Parágrafo sétimo – No decorrer da garantia, será de responsabilidade 

da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda do equipamento, 
quando retirado este para conserto em oficina especializada na hipótese de 
não ser possível o conserto no local da instalação; 

 
Parágrafo oitavo - A garantia do serviço ou de peças substituídas no 

equipamento será de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data de 
recebimento do equipamento consertado; 

 
Parágrafo nono – A CONTRATADA deverá realizar no mínimo 

uma visita técnica mensal de manutenção preventiva, fornecendo o devido 
laudo técnico até o final da garantia; 

 
Parágrafo décimo – A garantia não cobre os serviços de reparos, 

consertos ou substituições resultantes de conexões irregulares, acidentes, 
negligência, dolo, imperícia ou mau uso por parte de técnicos, empregados e 
prepostos da CONTRATANTE, bem como os causados por força da natureza 
e atos de terceiros, exceto os casos provocados por empregados da empresa 
responsável pelos serviços de assistência técnica. 

 
DO PREÇO 
CLÁUSULA NONA – O preço a ser pago pelo fornecimento dos 

equipamentos e serviços objetos deste Contrato deve observar a planilha de 
quantidades e preços do Anexo II deste instrumento, entendido como preço 
justo e hábil para a completa execução contratual. 
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Parágrafo único – O preço a ser pago deve englobar todas as 
despesas referentes à execução dos serviços, além dos respectivos custos 
diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, remunerações de mão de obra, 
seguros, despesas fiscais e financeiras, deslocamentos de pessoal, fretes e 
outras necessárias à entrega do objeto contratual em perfeitas condições, para 
pronto uso segundo necessidade da CONTRATANTE. 

 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento, após o aceite definitivo do 

objeto por parte do GESTOR, deve ser promovido em até 15 (quinze) dias, 
contados a partir da apresentação do documento fiscal de cobrança 
correspondente. 

 
Parágrafo primeiro – O GESTOR do presente Contrato instruirá o 

processo de pagamento mediante a impressão dos seguintes documentos da 
CONTRATADA, nos correlativos sítios da internet ou em outros que os 
substituirem: 

a) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 

b) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – http://www.tst.jus.br/certidao); 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm); 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de 
sua sede (a exemplo da Certidão de Situação Fiscal da SEFAZ/RS) 
– extraída no link: http://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CER-PUB-
SOL.aspx; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal 
de sua sede (Certidão Geral de Débitos Tributários Municipais de 
Porto Alegre/RS) – extraída no 
link:http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralD
ebTributarios_Internet.do 

f) termo de aceite definitivo dos equipamentos e suas 
respectivas instalações instalações. 

 
Parágrafo segundo – A impossibilidade de emissão dos documentos 

mencionados no parágrafo primeiro, quando de responsabilidade da 
CONTRATADA, implicará suspensão do prazo para pagamento até 
regularização dos problemas que a tenham causado. 

 
Parágrafo terceiro – O documento fiscal deve ser emitido, 

obrigatoriamente, com o número do CNPJ constante neste Contrato, 
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apresentado por ocasião da fase de licitação, sendo proibida a sua 
substituição por outro, mesmo que seja de filial da CONTRATADA. 

 
Parágrafo quarto – Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, 
consoante as normas vigentes, sejam federais ou municipais. 

 
Parágrafo quinto – A CONTRATANTE deve aferir a documentação 

recebida e, na hipótese de verificar erro ou omissão, ou outra situação que 
desaconselhe o pagamento, deve devolvê-la, em 5 (cinco) dias úteis, instruída 
com os dados sobre o que motivou a sua rejeição, para que a CONTRATADA 
providencie, no mesmo prazo, as correções, reabrindo-se prazo para 
pagamento com a nova apresentação. 

 
Parágrafo sexto – A suspensão do pagamento, nos termos do 

parágrafo segundo, e a devolução da documentação de cobrança, na forma do 
parágrafo quinto, não libera a CONTRATADA de prestar os serviços. 

 
Parágrafo sétimo – A CONTRATANTE tem o direito de suspender 

o pagamento se o material fornecido estiver em desacordo com o Contrato, 
sem prejuízo de outras sanções que a legislação definir. 

 
DA MORA 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso de a 

CONTRATANTE não realizar o pagamento dentro do prazo estabelecido, o 
valor devido será acrescido de multa de mora, no percentual de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, calculado “pro rata die”, limitado ao valor total deste 
pagamento. 

 
DO PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL E DA INSTALAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O prazo máximo de 

execução do objeto deste contrato, objeto que compreende a entrega e 
completa instalação dos equipamentos, será de 60 (sessenta) dias contados a 
partir do envio da nota de empenho à CONTRATADA. 

 
Parágrafo primeiro – O prazo máximo para entrega dos 

equipamentos e início dos trabalhos de instalação é de 30 (trinta) dias a partir 
do envio da nota de empenho à CONTRATADA, devendo os equipamentos 
serem entregues ao GESTOR do Contrato. 

 
Parágrafo segundo -  O local para entrega e instalação dos 

equipamentos será no hall de entrada do Palácio Farroupilha, no seguinte 
endereço: Praça Marechal Deodoro, nº 101, Bairro Centro, Porto Alegre - RS, 
devendo ser agendada a entrega e instalação previamente com o 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

9 
 

Departamento de Segurança do Legislativo, através do telefone: (51) 3210-
2595 ou 3210-1159, das 8h30min às 18h30min. 

 
Parágrafo terceiro – Imediatamente após a conclusão dos trabalhos 

de instalação e configuração dos equipamentos, o que inclui softwares 
necessários para o funcionamento, a CONTRATADA deverá emitir 
comunicado escrito ao GESTOR.   

 
Parágrafo quarto – O prazo para o GESTOR emitir o aceite 

definitivo será de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento do 
comunicado referido no parágrafo anterior, após a realização de testes de 
funcionamento. 

 
Parágrafo quinto – Caso o GESTOR constate irregularidades nos 

equipamentos durante o prazo de emissão do aceite definitivo, deverá 
comunicar a CONTRATADA e, a partir da solução das irregularidades, 
deverá reiniciar o prazo de 10 (dez) dias para emissão do aceite. 

 
Parágrafo sexto - O prazo máximo para a substituição do 

equipamento ou reparo dos serviços executados, que não atenderem ao Edital 
e seus Anexos, será de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento, pela 
CONTRATADA, de ofício solicitando reparação de irregularidades. 
Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as 
penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo sétimo - Se a CONTRATADA, eventualmente, já estiver 

em mora quando da entrega, o prazo de até 05 (cinco) dias do parágrafo 
anterior será computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa; 

 
Parágrafo oitavo - A responsabilidade pela instalação dos eletrodutos 

de energia e pontos de energização (caixas, tomadas, etc) necessários para 
funcionamento dos equipamentos é da CONTRATADA, devendo ser 
utilizado o cabeamento CAT.5E para implementação do sistema; 

 
Parágrafo nono – Ainda com relação à instalação dos equipamentos, 

incumbe à CONTRATADA, em conformidade com as especificações 
descritas na planta gráfica do Anexo III deste Contrato, a: 

a) verificação do aterramento e das instalações elétricas já 
existentes, bem como projeto e construção do aterramento e adaptação da rede 
elétrica, se forem necessários; 

b) demarcação/localização das instalações no piso, com 
acompanhamento e verificação em conjunto com o setor técnico competente 
da AL-RS; 

c) remoção do acabamento do piso do saguão de entrada do Palácio 
Farroupilha, com a devida cautela, visando o seu reaproveitamento; 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

10 
 

d) abertura de canaleta abaixo do nível das pedras de acabamento 
do piso, tendo profundidade mínima de 7cm abaixo deste, com largura não 
inferior a 10 cm; 

e) utilização de conduítes rígidos, canaletas (mínimo 3) com 
conexões, luvas e arruelas compatíveis, permitindo a troca ou acréscimo de 
fiações futuramente, com caixas de passagem disponibilizadas sob os pontos 
de instalação das catracas e na lateral da escada de descida, esta com tampa 
de acabamento compatível com o ambiente e de acordo com as Normas 
Técnicas vigentes; 

f) instalação de tampa de madeira para o fechamento do vão, sobre 
os conduítes ou canaleta (preferencialmente) de forma a ficar embutida sob o 
piso pronto; 

g) reinstalação do piso sobre a canaleta, com o correto 
nivelamento, sem arestas, ressaltos, rampas ou abaulamentos de qualquer 
natureza, incluindo a execução de rejuntamento; 

h) limpeza completa do local de instalação, com materiais 
pertinentes e compatíveis com a natureza dos itens utilizados. 

Parágrafo décimo – A disponibilização dos pontos lógicos e da 
espera de ponto elétrico ficarão a cargo da CONTRATANTE. 

Parágrafo décimo primeiro – Será permitida a subcontratação para 
execução das obras de infraestrutura, conforme o disposto na cláusula 
segunda deste termo. 

Parágrafo décimo segundo – A CONTRATADA deverá fornecer as 
informações necessárias para avaliar, em tempo real, se as características 
especificadas para os equipamentos e/ou serviços contratados estão sendo 
atendidas. 

Parágrafo décimo terceiro – Todos os itens que constam do sistema 
de controle de acesso predial deverão ser fornecidos pela CONTRATADA 
em forma integral, tendo em vista a necessidade de facilitar o treinamento de 
pessoal, bem como evitar as incompatibilidades técnicas e operacionais entre 
os itens de Hardware e Software distintos. 

 
Parágrafo décimo quarto – No prazo máximo de 10 (dez) dias após 

a assinatura do contrato, a contratada deverá instalar e configurar um 
equipamento que servirá como protótipo para demonstração do lote a ser 
registrado. 

 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O prazo de vigência deste 

Contrato é por: 
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a)  90 (noventa) dias, a contar da publicação de sua súmula no 
Diário Oficial da Assembleia Legislativa, em relação à entrega e instalação 
de equipamentos; 

b)  24 (vinte e quatro) meses, a contar da emissão do aceite 
definitivo a cargo do GESTOR, em relação ao prazo de garantia e assistência 
técnica.  

 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA :  O presente Contrato 

pode ser rescindido nas hipóteses estabelecidas a seguir: 
a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses referidas 

nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, Lei Federal n.º 8.666/93; 
b) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo 

administrativo, e desde que haja conveniência para a Administração; ou 
c) judicialmente, em consonância com a legislação pertinente. 
 
Parágrafo primeiro – A desistência do cumprimento, pela 

CONTRATADA, configura justa causa para a rescisão deste Contrato. 
 
Parágrafo segundo – A rescisão deste Contrato implicará a retenção 

de créditos decorrentes, até o limite dos prejuízos ocasionados. 
 
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA desde já reconhece todos os 

direitos da CONTRATANTE nas hipóteses de rescisão contratual 
estabelecidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Ressalvados os casos fortuitos 

ou de força maior, devidamente comprovados e reconhecidos como tais pela 
CONTRATANTE, a inexecução parcial ou total das condições pactuadas 
neste Contrato, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular 
processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 
que os atos porventura ensejarem, submeterá a CONTRATADA à 
aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem faltas 
consideradas pela CONTRATANTE como sendo de pequena monta; 

b) multa; 

c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pelo período de até 5 (cinco) anos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou para contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes dessa 
punição ou até que lhe seja concedida a reabilitação pela CONTRATANTE, 
desde que ressarcidos os prejuízos resultantes de seu procedimento e depois 
de transcorridos 2 (dois) anos da punição. 
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Parágrafo primeiro – A pena de multa poderá ser aplicada 
cumulativamente às demais sanções, e sua cobrança não isentará a 
CONTRATADA do dever de indenizar danos eventualmente causados. 

 

Parágrafo segundo – Quando, no entender da CONTRATANTE, a 
falta perpetrada justificar a rescisão do presente Contrato por justa causa, será 
aplicada à CONTRATADA a penalidade de multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor integral deste Contrato. 

 

Parágrafo terceiro – O desatendimento às obrigações ajustadas, pela 
CONTRATADA, configura falta no cumprimento deste Contrato. 

 

Parágrafo quarto – Além de ensejarem a rescisão contratual, 
configuram justa causa para a aplicação da penalidade de suspensão do direito 
de licitar e de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, de acordo com a gravidade da falta perpetrada: 

a) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços; 

b) o desatendimento às determinações do GESTOR deste Contrato 
para a solução das faltas constatadas na execução dos serviços; 

c) a paralisação injustificada do serviço objeto deste Contrato; 

d) a prática de qualquer ato que vise a fraudar ou burlar o 
cumprimento das obrigações fiscais, sociais ou trabalhistas decorrentes; 

e) a utilização de mão de obra de indivíduo menor de 18 (dezoito) 
anos, em infração ao art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

Parágrafo quinto – A sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou para contratar com a Administração Pública será aplicada à 
CONTRATADA se descumprir ou cumprir parcialmente o presente 
Contrato, e desde que deste fato resulte prejuízo à CONTRATANTE. 

 
Parágrafo sexto – As penalidades de suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública podem ser aplicadas, ainda, à CONTRATADA, no caso de sofrer 
condenação definitiva por prática de fraude fiscal ou deixar de cumprir suas 
obrigações fiscais ou parafiscais. 

 
Parágrafo sétimo – Exceto na hipótese de fraude na execução do 

Contrato, as penalidades de suspensão do direito de licitar e de contratar com 
a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou para contratar com a Administração Pública não 
serão aplicadas enquanto a CONTRATADA não houver sido punida 
anteriormente com penalidade menos severa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A sanção de multa deve ser 

proporcional à falta e aplicada consoante as especificações seguintes: 
a) multa diária de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor 

total do Contrato, em caso de atraso no fornecimento e na execução do 
serviço; 

b) multa diária de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, em qualquer hipótese de inexecução parcial ou 
reiterada execução imperfeita ou negligência na execução do objeto 
contratado; 

c) multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato, nos casos de inexecução total. 

 
Parágrafo primeiro - O transcurso do décimo quinto dia de atraso 

para entrega dos equipamentos e início dos trabalhos de instalação faculta à 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA a aplicação da penalidade prevista no 
parágrafo anterior e a rescisão por justa causa, com base na desistência, pelo 
FORNECEDOR, da obrigação assumida. 

 
Parágrafo segundo - O não fornecimento dos materiais e serviços 

dentro dos padrões exigidos implicará a não aceitação dos mesmos, sem 
prejuízo da cobrança de multa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Caracterizada a hipótese 

ensejadora de aplicação de penalidade, a CONTRATANTE deve notificar a 
CONTRATADA, abrindo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecer a 
sua defesa com relação dos fatos descritos na notificação. 

 
Parágrafo primeiro – Findo o prazo para defesa previsto no “caput”, 

os autos do processo administrativo seguirão para a Superintendente 
Administrativa e Financeira da CONTRATANTE, que decidirá sobre a 
aplicação da penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
Parágrafo segundo – A decisão deverá ser comunicada, por escrito, 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA, com o lançamento no registro de 
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato. 

 
Parágrafo terceiro – O montante da multa aplicada será abatido do 

pagamento a que a CONTRATADA fizer jus, após a punição, ou pago em 
cheque, no prazo de 10 (dez) dias úteis da notificação correlata. 

 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As despesas resultantes do presente 

Contrato correm por conta da conta da Função 01 - LEGISLATIVA, Subfunção 
0031 – AÇÃO LEGISLATIVA, Atividade 6351 – APOIO ADMINISTRATIVO 
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E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA AL, subtítulo 007 – 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 
INVESTIMENTOS, Elemento 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE e Função 01 - LEGISLATIVA, Subfunção 0031 – AÇÃO 
LEGISLATIVA, Atividade 6351 – APOIO ADMINISTRATIVO E 
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - AL, subtítulo 003 – 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, nos 
Elementos 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO e 3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o foro da Comarca 

de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir 
questões resultantes da interpretação do presente Contrato. 

 
E, em virtude de estarem de acordo, as partes assinam este 

instrumento. 
 
Porto Alegre, _____ de ______________ de 2016. 
 
 
_______________________________________, 

Fernanda Schnorr Paglioli, 
Superintendente Administrativa e Financeira da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

_______________________________________, 
Representante Legal da CONTRATADA. 
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ANEXO I DO CONTRATO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS QUE COMPÕEM O LOTE ÚNICO 

ITEM 01 – CATRACA ELETRÔNICA BALCÃO/GABINETE COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

• Projetada para alto fluxo de visitantes (em torno de 1.500 por dia), com estrutura em 
chapa de aço inox escovado; 

• Conjunto de bloqueio e desbloqueio composto por 3 (três) hastes de aço inox 
posicionado em ângulos de 120º (cento e vinte graus); 

• Tampa em aço inox escovado; 

• Pictograma de operação instalado em local visível, para indicação de acessos permitido 
e não permitido, e indicação de sentido de passagem; 

• Display de cristal líquido, com pelo menos 2 (duas) linhas de 16 (dezesseis) caracteres 
com backlight, podendo ter teclado numérico de 12 (doze) teclas para possibilitar 
eventual necessidade de digitação de senhas ou matriculas; 

• Gabinete protegido por parafusos; 

• Dispositivo anti-pânico, nos casos de liberação para ocasiões de emergência, que 
possibilite que os braços girem livremente; 

• Cofre coletor com leitora smart card contactless posicionada no mesmo, com 
fechamento com chave; 

• Possibilidade de apresentação de mensagens no display; 

• Sistema de comunicação on-line via protocolo TCP/IP com interface ethernet do tipo 
RJ 45 que permita a configuração de gateway e máscara de rede. A catraca deverá 
armazenar de forma local um mínimo de 16 (dezesseis mil) registros; 

• Possibilidade de operação off-line (de forma autônoma) no caso de interrupção da 
operação em rede ou da comunicação com os servidores, mantendo restrições por listas 
de liberação ou bloqueio, carregadas em memória; 

• Possibilidade de atualização automática e periódica das listas de liberação, com 
recuperação automática das marcações off-line no retorno da operação on-line, sem 
intervenção do usuário; 

• Mínimo de 1 (um) Megabyte de memória compartilhada entre dados (RAM) e programa 
(flash). A memória não volátil deverá ter a capacidade de, no mínimo, 16 (dezesseis 
mil) registros; 
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• Disponibilidade de, no mínimo, 3 (três) saídas para acionamentos e 4 (quatro) entradas 
de retorno de sensores; 

• Operação em 127V ou 220V (admitindo variações de pelo menos 90V a 240V); 

• Nobreak interno com autonomia mínima de 4 (quatro) horas; 

• A catraca deverá possuir 3 (três) leitoras de proximidade para smartcards MIFARE 
13.56mhz iso 14443-a/b 1kb integradas, com dispositivo audível (beeper) para 
indicação de status, sendo 2 (duas) posicionadas na tampa da mesma para acessos de 
entrada e saída e a terceira posicionada no cofre coletor, devendo as leitoras terem 
capacidade de leitura a distância mínima de 5 (cinco) cm; 

• Possibilidade de indicação no display do equipamento quando o sistema está on-line 
ou off-line; 

• Base isolante em borracha ou equivalente (compatível com estética do corpo da 
catraca), para proteção contra umidade e outros agentes externos; 

• Dimensão não inferior a 675 mm (seiscentos e setenta e cinco milímetros), e não 
superior a 780mm, considerando a soma do comprimento da haste, mais a largura do 
gabinete, com tolerância de variação de +/- 5 mm (cinco milímetros). 

• QUANTIDADE: 04 (QUATRO) UNIDADES. 

 

ITEM 02 – CATRACA PNE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

• Acabamento em chapa de aço inox escovado; 

• Conjunto de bloqueio e desbloqueio composto por tubo em aço inox, com espaço 
suficiente para uma cadeira de rodas, sendo a parte central deste composta por moldura 
onde é aderido o adesivo com o símbolo de acesso para portadores de necessidades 
especiais; 

• Display de cristal líquido, com pelo menos 2 (duas) linhas de 16 (dezesseis) caracteres 
com backlight, podendo ter teclado numérico de 12 (doze) teclas para possibilitar 
eventual necessidade de digitação de senhas ou matrículas; 

• Gabinete protegido por parafusos; 

• Dispositivo anti-pânico, com conjunto de bloqueio e desbloqueio que permite abertura 
rápida para ocasiões de emergência, permitindo que o braço possa se mover livremente; 

• Possibilidade de apresentação de mensagens no display; 

• Sistema de comunicação on-line via protocolo TCP/IP com interface ethernet do tipo 
RJ 45 que permita a configuração de gateway e máscara de rede; 

• Possibilidade de operação off-line (de forma autônoma) no caso de interrupção da 
operação em rede ou da comunicação com os servidores, mantendo restrições por listas 
de liberação ou bloqueio, carregadas em memória. A catraca deverá armazenar de 
forma local um mínimo de 16 (dezesseis) mil registros; 
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• Possibilidade de atualização automática e periódica das listas de liberação, com 
recuperação automática das marcações off-line no retorno da operação on-line, sem 
intervenção do usuário; 

• Mínimo de 1 (um) Megabyte de memória compartilhada entre dados (RAM) e programa 
(flash). A memória não volátil deverá ter a capacidade de, no mínimo, 16 (dezesseis 
mil) registros; 

• Disponibilidade de, no mínimo, 3 (três) saídas para acionamentos e 4 (quatro) entradas 
de retorno de sensores; 

• Operação em 127V ou 220V (admitindo variações de pelo menos 90V a 240V); 

• Nobreak interno com autonomia mínima de no mínimo 04 (quatro) horas; 

• Possuir cofre coletor, com urna fechada com chave; 

• A catraca deverá possuir 1 (um) leitor de cartão smartcard MIFARE de 1 (um) Kb, do 
tipo contactless, posicionado na tampa da mesma para acessos de entrada e saída, e 1 
(um) leitor posicionado no cofre coletor; 

• Possibilidade de indicação no display do equipamento quando o sistema está on-line 
ou off-line; 

• Base isolante em borracha ou equivalente (compatível com estética do corpo da 
catraca), para proteção contra umidade e outros agentes externos; 

• Dimensão não inferior a 1.095 mm (hum mil e noventa e cinco milímetros), 
considerada a soma do comprimento da haste, mais a largura do gabinete, com 
tolerância de variação de +/- 5 mm (cinco milímetros); 

• QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE. 

 

ITEM 03 – SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO C/AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 

• Deverá ser possível configurar na solução as funções de cada validador, de acordo com 
a lista abaixo: 

� Quais validadores farão controle de acesso ao público; 

� Quais validadores farão os dois tipos de controle de acesso. 

• A aplicação deverá exibir o status de cada validado cadastrado. No mínimo os status 
equivalentes à lista abaixo serão utilizados: 

� Operante; 

� Sem comunicação com o servidor de controle de acesso; 

� Com comunicação mas não operante. 

• Deverá Suportar o controle de acesso de múltiplas entradas/equipamentos. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

18 
 

• De posse de uma credencial os usuário poderá entrar e sair dos locais acessos diversas 
vezes ou só entrar e sair por um mesmo local de acesso (neste caso visitantes somente 
a entrada principal do Palácio Farroupilha); 

• No caso de uma credencial que permita múltiplas entradas, uma nova entrada só será 
permitida se foi registrada uma saída anteriormente. 

• Será possível configurar se a conclusão da validação da credencial com acesso 
concedido (portanto impede sua reutilização de o anti-passback estiver habilitado) 
ocorre imediatamente após a leitura com sucesso; 

• Será suportada a validação/emissão de credenciais. A aplicação de controle de acesso 
suportará o cadastro de credenciais incluindo, no mínimo, as seguintes informações: 

� Dados pessoais (nome, endereços, telefones, documentos de identificação); 

� Fotografia do credenciado. Será possível capturar a foto do credenciado no momento 
do cadastro; 

� Empresa/setor associada(o); 

� Será possível especificar se a credencial terá direito de acesso contínuo ou atrelado a 
um ou mais dias. 

� Portadores de credenciais que tentem acesso fora do direito de acesso definido no 
cadastro devem ter o acesso negado. 

• As credenciais serão baseadas em cartão de aproximação sem contato; 

• Possuirá funcionalidade de dashboard a ser utilizada pelo Departamento de 
Segurança do Legislativo. O dashboard exibirá de forma gráfica e em tempo real, no 
mínimo, as seguintes informações: 

� Fluxo de entrada de visitante, funcionários e/ou, prestadores de serviços por hora nas 
dependências da Assembleia Legislativa (considerando-se todos validadores ativos); 

� Fluxo de entrada de visitante, funcionários e/ou prestadores de serviço por hora por 
local de acesso; 

� Fluxo de entrada de visitante, funcionários e/ou prestadores de serviço por hora por 
validador; 

� Taxa de erros de validação por hora por validador; 

� Alarmes de utilização de credencial já validados ou possibilidade de verificação 
através de logs de auditoria; 

� Controle de validação de credencial lista negra (pessoas com restrições de acesso); 

� Alarmes de validadores sem comunicação ou inoperantes; 

� Controle de número máximo de validações com credencial mestre excedido; 

� Indicação de portas abertas; 

� Todos os alarmes devem exibir sinal visual e indicar a data/hora da ocorrência e qual 
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validador e seção onde o alarme foi disparado. 

• As informações serão exibidas em uma única tela. 

• Será suportado o uso de credenciais mestre que concedem acesso em qualquer 
ocasião. 

• A aplicação suportará o cadastro dos dados pessoais do portador do cartão mestre e, 
assim como as validações regulares, registrar todas as validações feitas com as 
credenciais mestre. O cadastro de credenciais mestres indicará o número máximo de 
validações esperados por evento. Se o número máximo de validações é ultrapassado 
um alarme será exibido no dashboard ou será possível realizar consulta de logs de 
auditoria. 

• A aplicação possuirá funcionalidade de auditoria de uso. A auditoria consiste em 
registrar informações sobre toda e qualquer ação efetuada por um determinado 
usuário. 

• São exemplos de ações que podem ser auditadas: 

� Login/logout de usuários na aplicação; 

� Desabilitar validadores; 

� Alterar o fluxo de validação de validadores; 

� Conceder acesso com credencial mestre; 

� Cadastrar credencial; 

� Cadastrar terceiros; 

� Alterar cadastro de terceiro; 

� Criar usuário da aplicação de controle de acesso; 

� Alterar permissão de perfil de usuário da aplicação. 

• A aplicação proverá relatórios para visualizar os registros de auditoria. 

• A aplicação deverá prover relatórios para exibição dos registros de acesso. São 
exemplos de relatórios: 

� Acesso predial; 

� Acesso de terceiros; 

� Acesso de colaboradores e concessionários; 

� Validações por validador; 

� Validações por seção; 

� Colaboradores/concessionários cadastrados; 

� Validações com credencial mestre. 

• Os relatórios acima deverão poder ser filtrados por período de tempo e/ou por seção, 
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ala ou setor. 

• Acesso ao público: 

� Lista geral de validações, incluindo dados da credencial; 

� Quantidade de acessos; 

� Acessos de reentrada (saída e entrada posterior); 

� Acessos negados (incluindo tentativas de reentrada); 

� Tentativas de passback (dupla utilização de uma credencial); 

� Lista de ingressos nominais e credenciais presentes a um evento; 

� Validações com credencial mestre; 

� Validações de credencial em lista negra; 

� Os relatórios acima poderão ser filtrados por validador, seção, ala, credencial 
e período de tempo. 

• Para listagens de validações serão exibidas a data/hora de validação, validador e 
motivo de acesso negado quando aplicável. 

• Todos os relatórios gerados pela aplicação estarão disponíveis, no mínimo, nos 
formatos ODS ou CSV e PDF. 

• A aplicação de controle de acesso será capaz de armazenar um número virtualmente 
ilimitado de listas de credenciais, registros de acesso, dados de auditoria e outros 
dados relevantes. 

• A quantidade de dados a serem armazenada será limitada apenas pela área de 
armazenamento disponíveis no(s) servidor(es) de controle de acesso. 

• A aplicação de controle de acesso oferecerá funcionalidade de arquivamento de dados 
antigos. 

• Toda a interface com o usuário da aplicação de controle de acesso estará em português 
brasileiro. 

• Todas as mensagens exibidas nos validadores terão o texto configurável. 

• Será possível atualizar a aplicação de controle de acesso com novas versões, quando 
necessário. 

• A aplicação deverá ter compatibilidade com base de dados Microsoft SQL Server 
2008. 

• A aplicação deverá proporcionar consulta/gerenciamento web; 

• QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE. 

 

ITEM 04 – CARTÕES SMARTCARD RFID MIFARE 13.56MHZ ISO 14443-A/B C/AS 
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SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

• Deverá ser padrão MIFARE ISO 14443-A; 

• Os cartões utilizados deverão ser confeccionados em PVC; Com 0,84mm de 
espessura; 

• Deverá possuir Memória de 1K; 

• Deverá possuir medidas em torno de 54mm (comprimento) x 85,5mm (largura); 

• Deverá possuir tempo de retenção de 10 anos; 

• Deverá possuir 100.000 (cem mil) ciclos de leitura e escrita; 

• Número de série único de 32 bits; 

• Deverá possuir Criptografia com autenticação mútua conforme ISO9798-2; 

• Os cartões deverão poder ser impressos dos dois lados permitindo a personalização 
do mesmo conforme as necessidades; 

• A impressão deverá poder usar até 4 cores diferentes em cada lado do cartão (4x4) 
que deverão poder ser utilizados para cartão mestre (gerentes, supervisores). 

• QUANTIDADE: 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES. 

 

ITEM 05 – LEITOR E GRAVADOR COMPACTO DE MESA PARA CARTÕES 
MIFARE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

• Interface e alimentação via porta USB; 

• Ler e gravar cartões MIFARE 13,56mhz iso 14443 – a/b 1kb por aproximação; 

• Distância de leitura de 3cm; 

• Led bicolor e beeper/buzzer para indicação visual/sonora de status. 

• QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES. 

ITEM 06 – INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A instalação e assistência técnica dos equipamentos, mais o treinamento dos servidores 
indicados pela CONTRATANTE dar-se-á de acordo com os termos deste contrato. 

 
 

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA P/OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS 
CATRACAS ELETRÔNICAS DE CONTROLE DE ACESSO À AL-RS: 
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1.1.1. Instalações Elétricas: 

 A espera de ponto elétrico será disponibilizada pela equipe de manutenção terceirizada, 
desta Casa, em local próximo ao topo da escada, conforme planta consolidada - visível 
no Anexo II deste Edital (a ser disponibilizada, também, em formato PDF, no portal de 
compras da AL-RS na internet e no portal eletrônico CELIC/BANRISUL).  

Caberá à Contratada a instalação completa dos sistemas das catracas, o que poderá ser 
subcontratado, nos termos da cláusula segunda do contrato (Anexo V deste Edital), tendo 
como obrigações complementares as elencadas abaixo: 

a) demarcação/locação das instalações das canaletas e caixas de passagem no piso, 
com acompanhamento e verificação; 

b) remoção do acabamento do piso do saguão de entrada do Palácio Farroupilha, com 
cautela, visando o reaproveitamento; 

c) abertura de vala abaixo do nível das pedras de acabamento do piso, tendo 
profundidade mínima de 7cm abaixo deste, com largura não inferior a 10cm; 

d) utilização de conduítes rígidos, canaletas (mínimo 3"), com conexões, luvas e 
arruelas compatíveis, permitindo a troca ou acréscimo de fiações futuramente, com 
caixas de passagem (mínimo de 4x4") disponibilizadas sob os pontos de instalação 
das catracas e na lateral da escada de descida, esta com tampa de acabamento 
compatível com o ambiente e de acordo com as Normas Técnicas vigentes; 

e) instalação de tampa de madeira para o fechamento do vão, sobre os conduítes ou 
canaleta (preferencialmente) de forma a ficar embutida sob o piso pronto; 

f) reinstalação do piso sobre a canaleta, com o correto nivelamento, sem arestas, 
ressaltos, rampas ou abaulamentos de qualquer natureza, incluindo a execução de 
rejuntamento; 

g) limpeza completa do local com materiais pertinentes e compatíveis com a natureza 
dos itens utilizados, com vistas à homogeneização da superfície. 

1.1.2. Instalações de Lógica: 

O ponto de espera será disponibilizado pelo DTI. 

Caberá à Contratada a instalação completa dos sistemas de lógica das catracas, o que 
poderá ser subcontratado em sua plenitude, conforme o disposto na cláusula segunda 
do instrumento contratual (Anexo V deste Edital). 

(*) Obs.1: as "grades metálicas existentes", citadas na planta consolidada, na 

prática serão substituídas por balaustres comumente utilizados pela Segurança do 

Legislativo, não sendo barreiras físicas siginificativas em caso de emergência. 

(*) Obs.2: As portas laterais à porta giratória são apenas auxiliares, não fazendo 
parte do cômputo para saídas de emergência ou situações de pânico, sendo que o 

fluxo de pessoas, no caso dessa ocorrências, não será conduzido em sua direção, 

conforme projeto (PPCI). 
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ANEXO II DO CONTRATO 

 
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

 

OBJETO 
QUANT. 
UNIDADES  

 
MARCA 

 
MODELO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 
(R$) 

Item 01 – Catraca eletrônica 
balcão/gabinete 

 

04 

 

  

  

Item 02 – Catraca PNE 01 
  

  

Item 03 – Software para 
gerenciamento 01  

 
  

Item 04 – Cartões smartcard RFID 
MIFARE 13.56MHZ ISO 14443-
A/B 

4.000  
 

  

Item 05 – Leitor e gravador 
compacto de mesa para cartões 
MIFARE 

05  
 

  

Item 06 – Instalação, treinamento e 
assistência técnica 01  

 
  

                                                                               VALOR GLOBAL R$_____________ 

 
 
 
 


