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Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Av, Barreiras, ne 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magaihaes-BA, inscrito no 
CNPJ sob n9 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n9 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob 
n9 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, neste ato representada por seu Secretário Municipal, Sr, RICARDO SCHETTiNI KNUPP, 
portador da Carteira de identidade RG n9 1016843631 SSP/BA, inscrito no CPF sob n9 775.972.057-04, 
residente e domiciliado neste cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 
juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFiLO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n9 44.338, residente e domiciliado nesta cidade, e a 
empresa 31 -  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA, inscrita no CNPj sob n9 15.135.563/0001-64, 
estabelecida à Av. Salvador, n9 691, Sala 01, Bairro Mimoso do Oeste, na cidade de Luís Eduardo Magalhães 
- BA, neste ato representada por GÍVALDO AMORIM DA SILVA, Gerente, portador da Carteira de 
identidade RG n9 08373542, inscrito no CPF sob n9 311.464.528-37, residente e domiciliado na cidade de 
Luís Eduardo Magalhães - BA, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo 
descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1,1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, a AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO COM CÂMERAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), de
acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão 
Presencial n9 068/2019, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, 
conforme quantitativo e descritivo abaixo;

ITEM DESCRIÇÃO * I

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO. Até 16 canais BNC. 
Compatível com 5 tecnologias: HDCVÍ + AHD + HDTVI + 
Analógica + SP, Gravação de todos os canais 1080p. 
Saídas de vídeo VGA, HDMS e BNC. inteligência de vídeo: 
linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retírado.

I Detecção de face. Compressão de vídeo H.265+. » 
Suporta 1 HD SAIA de até 12 TB. Edição de áudio e 

! vídeo. Modo NVR -  Transforma todos os canais BNC em 
; IP. Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 
I 1280x1024, 1280x720 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC).
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UNITÁRIO TOTAL

3 ! R$ 1,534,17 i R$ 4.602,51
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inteligência de vídeo Detecção de face; Linha virtual. 
Cerca virtual, Objeto abandonado/retirado. 2 portas USB 
2.0. Fonte de alimentação, 12 Vdc / 1,5A.

2

CÂMERA DE MONITORAMENTO. Tipo dome. Uso 
interno. Lente de 2,8. Alcance ÍR de 20 m. Compatível 
com 4 tecnologias1: HDCVl, HDTVi 2.0, AHD-H e 
analógica. Resolução Fuií HD Í1080p). Sensor megapixei 
1/2.7", IR inteligente. Proteção contra surtos de tensão.

; Unidade
i

20 R$ 198,16 RS 3.963,20

3

CÂMERA DE MONITORAMENTO. Tipo dome. Uso 
interno. Lente de 3.6 mm. Alcance ÍR de 20 m. 
Compatível com 4 tecnologias1: HDCVl, HDTV! 2.0, AHD- ] 
H e analógica. Resolução Fui! HD (lOSOp). Sensor 
megapixei 1/2.7". IR inteligente. Proteção contra surtos 
de tensão.

Unidade 10 ; RS 204,56 R$ 2.045,60

4

CAMERA DE MONITORAMENTO. Tipo Builet. Uso 
Externo. Lente de 2,8 mm. Alcance IR de 20 m. 
Compatível com 4 tecnologias1: HDCVl, HDTVI 2.0, AHD- j 
H e analógica2. Resolução Fuli HD (1080p). Sensor] 
megapixei 1/2.7". IR inteligente. Proteção contra surtos 
de tensão.

Unidade 8 R$ 208,03 R$ 1,664,24

5

CÂMERA DE MONITORAMENTO. Tipo Buliet. Uso 
Externo. Lente de 3,6 mm. Alcance IR de 20 m. 
Compatível com 4 tecnologias1: HDCVl, HDTVI 2.0, AHD- 
H e analógica2. Resolução Fuil HD {1080p}. Sensor 
megapixei 1/2.7". IR inteligente. Proteção contra surtos 
detensão.

Unidade ] 10 R$215,78 R$ 2.157,80

6

CÂMERA DE MONITORAMENTO. Tipo dome ou Builet. 
Uso interno e Externo. Lente de 2.8 mm. Alcance ÍR de 
30 m. Compatível com 4 tecnologias1: HDCVl, HDTVI 2.0, 
AHD-H e analógica2. Resolução Fulí HD (1080p). Sensor 
megapixei 1/2.7" ou 1/2,8". IR inteligente. Proteção 
contra surtos de tensão.

Unidade 2 R$ 302,85
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7
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 12 voits. 10 ampere. Bivolt / 
automático, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, : 
tensão de saída ajustada.

Unidade 4 RS 179,12 i R$716,48!

1 8

FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 12 voits, 1 ampere. Bivolt / 
automático, proteção contra curto-circuito e sobrecarga

Unidade 10 RS 35,38 RS 353,80

9

DISCO RÍGIDO. Exclusivo para segurança eletrônica. 
Operação 24 horas por dia 7 dias por semana. 
Compatível com as principais marcas de CFTV. 
Estabilidade na gravação de dados. Dissipação de calor 
otimizada.

Unidade 4 R$945,12 j R$ 3.780,48 i

10

BALUNS PASSIVOS COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO.
Proteção contra surtos de tensão ». Filtro contra 
interferência e ruídos. Conector de engate rápido ou 
borne. Conector BNC macho. Compatíveis com as 
tecnologias analógicas tradicionais, HD, Fuil HD. 
Categoria do cabo UTP; 5 ou superior.

Unidade

1

50

i

RS 33,18

1 n

\
í RS 1.659,00
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11 j CONECTOR P4 MACHO. Tipo Borne. Boa qualidade Unidade 50 R$ 6,34 R$ 317,00
; CABO DE REDE. Categoria: CAT.5 ou CAT 5e.

12 I Comprimento; Caixa 305 metros. Construção: 4 pares Caixa 
trançados. Cor padrão: Branco. Capa externa; PVC.

3 RS 525,54 RS 1.576,62 ;

13

CABO COAXIAL. FLEXÍVEL RF Ü,4/2,5MM. 
ísoiação; Polietileno sólido; Blindagem: 85% de 
blindagem - Dupla blindagem; Cobertura: (PVC); 
Alimentação (bipolar).

Caixa 5 R$ 152,66 R$ 763,30!

14 CONECTOR BNC MACHO. Tipo Borne. Boa qualidade Unidade 32 R$ 3,52 RS 112,64 I

15
CABO DE ALIMENTAÇÃO. Padrão Nobo tomada de 3 

| pinos. Bitola de 3 x Q,75mm. Comprimento: 1.5 metros. 
: Norma do inmetro: NBR14136.TÍpo: 10A

Unidade 3 RS 27,21 R$ 81,63 j

TOTAL R$ 24.400,00 !

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão 
de lucro, frete, seguro, combustível, EP!'s, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e 
desmontagem, bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre 
outros necessários ao cumprimento integra! do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações 
posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida peio CONTRATANTE para execução 
completa do objeto.
23. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderio ser reajustados observadas as disposições 
contidas na alínea "d" do inciso il do art. 65 da Lei Federal n3 8.666/93,

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alocados na 
seguinte dotação orçamentária;

ORGÃO/UNiDADE: 02.05.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PROJETO/ATIVÍDADE: 04.122.031.2008-GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMÍ. E FINANÇAS 
FONTE DE RECURSO: 00 -  RECURSO ORDINÁRIOS 
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.9.0. 30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO -  R$ 9360,95
4.4.9.0. 52.00.00000000 -  EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE -  R$ 15.039,05

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolízaçao da Nota 
Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
43 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quandçpda abertur 
do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato.
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4.4. A nota fiscai/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação 
para efeito de pagamento,
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA -  DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. 
RICARDO SCHETTENI KNUPP, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiei cumprimento 
dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 57 da Lei Federai n.s S.666/93.
5.2, A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Servidora 
Tamara da Silva Pinheiro, Assistente Administrativo, Matrícula 5603, indicada pelo secretário, que verificará 
a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo até 15 (DIAS) CORRIDOS, a contar do recebimento 
da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.
6.2. A critério do Gestor do Contrato o prazo de entrega poderá ser prorrogado.
6.3 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e término 
em 26 de Novembro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo 
Aditivo, nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTMVIA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de Preços e 
nas cláusuias contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido peio CONTRATANTE 
mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula:
7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação,

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O período de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses contados a partir da data de 
recebimento dos equipamentos.
8.2 O fornecedor deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia. 
Deverá citar em sua proposta a sistemática de assistência técnica, com nome e endereço do(s) 
representante(s) autorizado(s) a prestar(em) estes serviços.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE
9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os 
prazos e as condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;
9.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução Yio objeto



PREFEITURA M U NIC IPAL DE LUÍS EDUARDO M AG ALH ÃES 
ESTADO DA 8 A H ÍA  

CNPj ; 04.21 4.41 9 /0 0 01 -0 5

9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os serviços executados que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou 
inadequados;
9.1.5. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

9.2. DA CONTRATADA
9.2.1. Efetuar o serviço em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da proposta 
apresentada no processo licitatório.
9.2.2. Apresentar a respectiva nota fiscal da execução do objeto juntamente com todas as Certidões de 
Regularidade Físca! e Trabalhista vigentes.
9.2.3. Indicar um representante legal com todos os poderes para representá-lo perante a CONTRATANTE,
9.3.4. Os empregados da CONTRATADA destinados à execução dos serviços deverão trabalhar 
uniformizados e com identificação e não terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo 
contratados, subordinados e remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA, que será 
responsável por encargos sociais e trabalhistas, vales transportes, auxílio alimentação, seguros de acidentes 
de trabalho, impostos, taxas, contribuição previdendária, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em 
normas coletivas de trabalho.
9.3.5. A CONTRATADA se obriga ainda:
a) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender de 
imediato todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados; 
h) acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços;
c) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
d) responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços, executando-os diretamente, sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação;
e) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de 
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos

CLÁUSULA DÉCIMA - DA iNEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 
penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateraimente o contrato nas hipóteses previstas no Art, 78 da Lei
Federal n9 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesr/ia.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n? 8.666/93 não catíe. 
à CONTRATADA direito a qualquer indenização. / A

serviços;
f) manter todas as condições de habilitação e de qualificação técnica, exigidas no Edita

LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES
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10.3 O inadlmplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das 
situações descritas no A rt 78, da Lei Federal n̂  8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, 
mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11-1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a sanção 
oficiaímente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprímento de cláusula contratual ou 
norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta deste 
contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total da Ordem de Serviço correspondente, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos serviços rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do serviço 
questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;
11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração 
por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10 
(dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumuiativamente com as demais sanções, e não terá 
caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e 
danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia apresentada
pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, além da perda 
desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não 
tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento 
devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. \
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11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução tota! do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito 
de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento} do valor do contrato, 
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as 
justificativas apresentadas peia CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial da Entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato,
13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após Sido, o 
subscrevem.

Luís Eduardo Magalhaes/BA, 27 de Novembro de 2019.

RICARDO SCHETTIN! KftUPP
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TEÓFSLO JERÔINtffl^ P. DA SILVA MOTTA
Procuradòr do Município

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 -
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