
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 173/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/156/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 20 de agosto de 2018.

2 2 GO. lUld

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos ao ofício supracitado,

relativo à Pedido de Informação, para encaminhar cópia de expediente recebido

das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento, contendo as

informações solicitadas sobre contratos.

Atenciosamente,

oov

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC

SECRETMIA MUNICIPAl

DE EDUCAÇÃO
C,.Jilí' mo RS

OF. N° 201/2018/GAB/SMEC Carazinho, 15 de agosto de 2018.

De: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Para: Secretaria Municipal da Administração.

a/c Lori Luiz Bolesina .
Assunto: Resposta ao Pedido de Informação de autoria do Vereador Ivomar
de Andrade - PTB, de 07/08/2018.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desde prestar
informações conforme solicitado no Pedido de Informação de autoria do
Vereador Ivomar de Andrade - PTB, de 07/08/2018.

Informamos que a Secretaria Municipal de Educação não
firmou/celebrou contratos de prestação de serviços com o Governo Estadual e
Governo Federal para o ano de 2018.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e agradecemos a
atenção.

Atenciosamente,

Prot MunlciPllI d#JCarulnho
88crotaria cN AdmlnlslnlçAo

? • f,~\J 2018

Av. Mauá, nO231 ICEP: 99500,{)OO I E-mail: smec@carazinho.rs.gov.br I Fone: (54) 3331 26331 Fax: (54) 3331 3796

mailto:smec@carazinho.rs.gov.br


A1mINI5~
Carazinho, 20 de Agosto de 2.018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CARAZINHO - CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Ofício 235/2018 - Diretoria de Contratos

Prezado Senhor,

E V1CU..lNaA IAJ«T AluA

CARAZlNHOIRS

Ao cumprimentá-lo, o que faço com muita estima e apreço, sirvo-me
deste para encaminhar a resposta ao OP 256/2018.

Em resposta ao solicitado, cabe informar que a Secretaria Municipal da
Saúde de Carazinho, não possui CONTRATOSfirmados com o Governo Federal e nem
Estadual, uma vez que os repasses de verbas que temos na área da Saúde dão-se de
forma fundo a fundo, bem como as Emendas Parlamentares, as quais são
cadastradas no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde e, caso aprovadas, são
publicadas por atos do Ministério da Saúde, através de Portarias.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais saudações.

Atenciosamente,

~Imeida

Secretária Municipal Da
Saúde e Vigilância Sanitária

1'..- Munlelplll de Carulnho
Secretaria de Administraçao

limo. Sr.

Lori LuizBolesina

MD. Secretário Municipal da Administração e Controle do Orçamento

aes
5U5 PREFElTURA MUNICIPAl.DE CARAZlNHO.Ay. F1«es da Cunha, 11' 1264. Centro. CarazinlK\1lS. CEP: 995&J.40. Telefone: (5413331-2699. e-l1I3ü: carazinhobazinho.l1.!plyg. site: m.carazinho.B.pg
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Carazinho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,
Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

Memo. 122/2018
Carazinho, 15 de agosto de 2018.

À Secretaria da Administração

Prezados,

Ao comprimentá-Ios cordialmente, vimos encaminhar documentação relativa às

informações requeridas através do OP 156/2018, em anexo.

Os contratos realizados para o Sistema de Videomonitoramento, são os que seguem:

- Contrato N° 195/2017 - Teltex Tecnologia LTDA - R$214.800,OO - 05/12/2017 à

04/12/2019.

- Contrato N° 036/2018 - Teltex Tecnologia LTDA - R$64.359,84 - 02/04/2018 à

01/04/2019.

- Contrato N° 050/2018 - Teltex Tecnologia LTDA - R$57.126,63 - 26/04/2018 à

25/04/2019.

Sendo o que se apresentava para o momento, estamos disponfveis para demais

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Pret Munldpal de Carazinho
Seaetana deAdmistraçAo

J 6 1,:.1 7ij18

Av. Mauá, 221, 2" Andar
CNPJ 87.613.53510001-16

FonelFax (54) 3329-1763

n Pauletto da Costa
e Ivimento, Ciência, Tecnologia,
M bil ade Urbana e Meio Ambiente

Carazlnho-RS
desenvolvlmento@carazlnho.rs.gov.br

mailto:desenvolvlmento@carazlnho.rs.gov.br


- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇOES

CONTRATO N° 195/2017

Pregão Presencial nO00212017.

Tipo de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 10/04/2017
Horário: 14 horas
Local de realização da sessão: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Rua Câmara, 89, Térreo, Bairro Centro. na cidade de Ibirubá/RS, CEP 98.200-000.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO E A
EMPRESA TELTEX TECNOLOGIA-LTDA, NA FORMA ABAIXO:

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno.
inscrito no CNPJ nO 87.613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264.
Centro. CEP 99.500-000. neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Milton Schmitz. inscrito no CPF
sob nO 584.588.168-49. doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
empresa. TELTEX TECNOLOGIA LTDA. inscrita no CNPJ nO 73.442.360/0001-17. com sede na
Avenida Victor Barreto. número 1496. Bairro Centro. na cidade de Canoas/RS. CEP 92.010-000.
telefone (51) 39220900. endereço eletrônico comercial@teltex.com.br, neste ato representada pelo
Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, brasileiro, casado. diretor geral. portador da Carteira de
Identidade nO 6034795549. expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nO 553.691.380-87.
doravante denominada simplesmente CONTRATADA. é celebrado o presente contrato de compra
discriminado na Cláusula Primeira. OBJETO. que serão executados. em conformidade ao disposto
no Decreto Municipal nO 133/2002, Lei Federal nO 10.520/2002. subsidiariamente á Lei Federal nO
8.666/93. demais normas complementares. vinculado ao disposto no edital de Pregão Presencial n0
002/2017 • SRP. que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a aquisição de Sistema de Videomonitoramento.
incluindo a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Instalação e
Co figuração do Sistema de Videomonitoramento Público para a cidade de Carazinho. incluindo o
f cimento de equipamentos e softwares necessários à implantação da solução. com os serviços

instalação. suporte técnico. capacitação e garantias de manutenção preventiva e corretiva.

Contrato nO195/2017
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conforme os quantitativos e especificações definidas no edital Pregão Presencial nO00212017 SRP
e em seus anexos, bem como nas quantidades definidas a seguir:

ITEM DESCR.çAo DO PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - CARAZINHOIRS

INFRAESTRUTURA DE PONTO DE MONITORAMENTO

01.01 Câmera Speed Dome Full HO 30X Zoam Optico.- --- -
01.02 Nobreack 1000 Va Senoidal

01.03 Kit ponlo de câmera' Poste concreto, Caixa porta
equipamentos, Braço alongador articulável, Sistema
de proteção contra descargas atmosféricas. Sistema
de entrada de energia padrão RIC, Sistema de
aterramento, Sistema de proteção anlesurlo. nobreak,
cabos e infra-estrutura.

~~_,_~I_N_STALAÇAO E SERViÇOS

02.01 Montagem e Abvação Ponto de Cãmera

PREÇO TOTAL

10

10

10

10

RS 15,200,00

RS 891,00

RS 3.149,00

RS 2,240,00

RS 152.000,00

RS 8,910,00

RS 31,490,00

R$ 152,597.55

R$ 22,400,00

R$214,800,OO

1,2. Visa o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONSÓRCIO, nos autos do
Expediente nO: 002958-1200/13-4, FPE nO: 1886/2014, Termo de Convênio 35/2014, celebrado
com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com
interveniência da Brigada Militar, o qual objetiva á conjugação de esforços entre os participes para
viabilizar e apoiar o processo de segurança pública, por meio da implantação de sistema de
videomonitoramento em vias públicas nos Municipios do Consórcio de Desenvolimento
Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuf e Alto da Serra do Botucara!.

1.3 São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital de
Pregão Presencial nO00212017-SRP.

cLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

2.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos bens instalados, configurados e
em pleno funcionamento, conforme cronograma descrito no edital do Pregão Presencial 00212017 -
SRP -SUB-ETAPA: DATA DE ENTREGA CONTADA A PARTIR DA ORDEM DE SERViÇO, no
prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

2.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado uma única vez, por prazo não
superior a 50 % (CINQÜENTA POR CENTO) ao inicialmente previsto.

2.2.1. Deverá ser feito por escrito, justificadamente, antes de seu vencimento,
comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual, na
observância de culpa do fornecedor o mesmo sofrerá as sanções previstas no Termo de Referência,
Pregão Presencial nO00212017.

2.3 Poderá ocorrer eventual mudança do local da instalação pela CONTRATANTE,
2.4 Neste caso, fica estabelecido que a mudança será solicitada mediante o

encaminhamento de pedido formal á CONTRATADA pela CONTRATANTE,
2.5 Considera-se como início da instalação, para fins de impossibilidade de mudança

da área de instalação, o início da implantação da infra-estrutura física por parte da CONTRATADA,
2.6 Os equipamentos do sistema de videomonitoramento deverão ser entregues

e instalados na Prefeitura de Carazinho - Avenida Flores da Cunha, nO1264, conforme Oficio
n° 145/2017. A instalação ocorrerá nos municípios, na forma pré-definida neste edital, entre os quais,

Brigada Militar de cada um destes municfpios recebedores, por sua qualidade de interveniente,
nto ao Convênio fim1ado com a Secretaria de Segurança Pública do RS, em cujas sedes serão
staladas as salas de monitoramento,

Contrato n' 195/2017 Pãg. ~



2.7 Para fins de entrega dos materiais, equipamentos e todos os insumos necessários
para o pleno funcionamento do sistema de captação e transmissão de imagens, deverão ser
observados critérios objetivos como:

• Quantidades previstas;
• Atendimento ao cronograma de entrega estipulado;
• Atendimento as especificações técnicas mínimas contidas no Termode Referência e

seus anexos:
• Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência:
• Funcionamento completo do sistema:
• Listagem assinada dos participantes do treinamento.

2.8 Todosos componentes do Sistema, deverão ser novos, de primeiro uso, entregues
em perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme proposta apresentada, e as
especificações técnicas mlnimas exigidas, de forma descentralizada.

cLÁUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 Os componentes deverão ser instalados pela contratada. sob supervisão da
comissão de fiscalização de contrato, naquilo que a esta for aplicável.

3.2 O cronograma poderá ser reajustado pela contratante caso ocorra atraso na
obtenção de alguma licença. Isto, desde que o atraso na concessão das licenças não seja em
decorrência de atraso por parte da contretada, como demora na apresentação dos projetos junto aos
órgãos competentes.

3.3 A contratada deverá considerar a necessidade de ajustes nos materiais,
conectores e outras que dependerem de junções especiais ou correlatos.

3.4 Os prazos serão contados em dias corridos.

cLÁUSULA QUARTA: DA GARANTIA E DA ASSIST~NCIA f

Pago .1C'ContraiO nO195/20' 7

4.1 As cãmeras deverão possuir garantia balcão da Contratada contra falhas não
detectáveis no momento da aceitação definitiva de montagem e defeitos de fabricação, peta prazo
de 01 (um) ano, contados a partir da data do Recebimento Definitivo do objeto. A garantia dos
equipamentos não cobre danos causados por: intempéries, descargas elétricas, vandalismo,
acidentes.

4.2 A Contratada deverá apresentar o respectivo Termo de Certificado de
Garantia, constando a data de Inicio e o perlodo de vigência da garantia (03 anos).

4.3 - Os serviços relacionados à garantia poderão ser solicitados toda vez que
qualquer um dos equipamentos, objetos deste contrato, sofra alguma pane ou problema, resultante
dos defeitos ou falhas/descritas no subitem 4.1.

4.3.1. Durante o período de garantia. 03 anos. os custos com deslocamentos
despesas de viagem, acomodações, fretes, ficarão por conta da CONTRATADA.

4.4 A contratada durante o periodo de garantia deverá prestar serviços a assistência
técnica de suporte técnico nas condições que rege este Termo de Referência. pelo periodo de
garantia da solução, compreendendo atendimento a chamados técnicos por central de atendimento,
através de linha telefônica ou e-mai!, todos os dias uteis das 08hOOminàs 18hOOmin.

4.5 Solução do problema em até 4 dias a contar da data e hora do recebimento do
chamado técnico. Estão exclusos do prazo de atendimento, problemas relacionados a intempéries.
descargas elétricas, vandalismo, acidentes de trânsito que gerem danos ao sistema e infraestrutura.
Nestes casos a contratada deverá encaminhar a contratante, proposta comercial para reparação
integral do sistema.

4.5.1 Durante o prazo indicado no item 4.5 a contratada deverá emitir laudo. a ser
erendado pela Contratante, informando se o problema se enquadra na hipótese do subltem 4.3.

4.5.2 Durante o período de garantia, o licitante compromete-se a substituir, em até 5
inca) dias, os equipamentos que apresentarem, em um período de 60 (sessenta) dias, 4 (quatro)



ou mais ocorrências de situação critica por inoperância do produto. sob pena de aplicação das
sanções previstas na legislação. não cabendo ônus de qualquer natureza a Contratante.

4.4 Os serviços de instalação e configuração deverão apresentar garantia de 90
(noventa) dias a contar da data de entrega do objeto contratual para o Municipio integrante ao
COMAJA.

4.5 Durante a garantia, a Contratada deverá utitizar lacre de inviolabilidade dos
equipamentos, obrigando-se a efetuar a troca do lacre a cada manutenção do equipamento. Toda
operação de lacre deverá ser identificada na ordem de serviço ou documento equivalente da
empresa responsável pela instalação/manutenção do equipamento.

4.6 No perfodo de garantia é admitida a troca. sem ônus para o Contratante. de
equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior.

4.7 A garantia de atualização dos softwares embarcados e da solução de
gerenciamento da infraestrutura de comunicação, deverá ser prestada por corpo técnico certificado
da contratada.

4.8 A Contratada deverá prover atualizações tecnológicas dos softwares embarcados
(firmware) dos
elementos ativos pelo período da garantia (um ano). sem custos adicionais para a contratante.

4.9 Os serviços de garantia de atualização tecnológica abrangem:

• Fornecimento de novas versões do software embarcado (firmware).
• Implementação de manutenções corretivas on site e remotas dos elementos que

integram cada item, para correção de posslveis falhas. erros ou problemas de implementação.

4.10 O suporte técnico objetiva o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso da
infraestrutura de comunicação e de seus elementos integrantes, englobando dúvidas quanto à
obtenção de eventos (Iogs de sistema) e operacionalízação de sistemas de gerenciamento de rede.

4.11 Terão acesso ao suporte técnico os técnicos oficialmente designados pela
contratante. devidamente treinados pela contratada.

4.12 Durante o periodo de garantia, o fornecedor executará. sem ônus adicionais,
correções de "bugs. de hardware e/ou dos softwares embarcados (firmware).

4.13 A Contratada assegurará. às suas expensas, a remessa de equipamentos para
manutenção ou conserto durante o perfodo de garantia. Após o encerramento do prazo da garantia
de serviços. a Contratante deve encaminhar os equipamentos danificados até a sede da
Contratada. para que a mesma possa remeter o mesmo a manutenção. A remoção e reinstalação
após o término da garantia de serviços, ficam sob responsabilidade da Contratante.

4.14 Durante todo o período de Garantia, a Contratada deverá acompanhar os
procedimentos de reparo junto ao fabricante ou assistência técnica autorizada, providenciando,
quando solicitado. a retirada do equipamento, o acompanhamento do serviço e a devolução do "
mesmo dentro dos prazos estabelecidos.

4.15 A garantia cobrirá todas as peças e assessórios que compõem o objeto. devendo
a Contratada atuar de forma a cumprir os prazos máximos estabelecidos no item 4.5 deste Termo
de Referência.

cLÁUSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADES- --
5.1. Por um periodo de 1 (um) ano, a empresa contratada deverá prestar os

serviços de operação remota. de forma a manter os equipamentos em perfeito funcionamento e
configurados de forma especificada neste Termo de Referência.

5.2. Em caso de defeito nos equipamentos durante o periodo da garantia de serviços.
o equipamento será retirado pela contratada, encaminhado a assistência técnica / fabricante e ao
seu retomo deve ser instalado pela contratada sem ônus ao contratante. Após o término do perfodo

Â
e garantia de serviços. fica a cargo da contratante a remoção. instalação e o envio do equipamento
a contratada para que possa ser encaminhado a assistência técnica autorizada.
J 5.3 Durante este período, a infraestrutura de comunicação. objeto deste Termo
de ReferênCia. será monitorada em horáno comercial pela Contratada. por meio de sistema de
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monitoramento telemétrico e plataforma de hardware local e remota.
5.4 A Contratada fará, mensalmente, um relatório de falhas e atendimento gerados,

durante o período de garantia, observando e disponibilizando as funcionalidades estabelecidas no
Termo de Referência.

5.5 Em caso de anormalidade técnica detectada na infraestrutura de comunicação
durante o período de garantia. tão logo seja informada ou detectada, a contratada deverá promover a
investigação do problema e realizar os procedimentos de atendimento técnico presencial (onsite) nas
situações em que não for possível restabelecer o funcionamento de outra forma, exceto aqueles
relacionados a intempéries. descargas elétricas, vandalismo, acidentes

5.6 As visitas técnicas e o procedimento de manutenção corretiva deverão correr por
conta da Contratada, sem nenhum õnus adicional para a contratante durante o periodo de garantia
de serviços.

5.7 A inclusão I instalação de novos elementos (eqUipamentos e software) serão feitos
considerando como valores adicionais conforme registrado na Ata de Registro de Preços ou nova
Licitação,

CLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO

6.1 O recebimento dos materiais deverá ser efetuado com objetivo de verificar sua
conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos e serão recebidos:

6.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega, por comissão designada Consórcio elou
em cada Municfpio beneficiado, para verificação da conformidade dos materiais com as
especificações constantes neste Edital e seus anexos, na proposta da empresa, observados marca,
fabricante e modelo,

6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a
partir do recebimento provisório e após a verificação da conformidade qualitativa e quantitativa dos
materiaiS, pelo fiscal de contrato a ser designado pelo Consórcio.

6.2 O prazo para correção de eventuais falhas na entrega do equipamento será de até
30 (trinta) dias corridos. O prazo será contado a partir do acionamento pelo CONSÓRCIO da falha I
no sistema. O prazo para recebimento definitivo do material que apresentar falha será o mesmo I
descrito no item anterior,

6.3Todos os materiais entregues deverão ser acompanhados de nota fiscal dos
produtos com o nome e caracterização clara e precisa. Deverá conter também o número da Nota de
Empenho firmada com o CONSÓRCIO.

6.4 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança no fornecimento do bem,

6.5 Os serviços de implantação do sistema de captação e transmissão de imagens
deverão obedecer ao cronograma descrito no Anexo I deste Edital.

cLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

7.1 Fornecer os materiais dentro do prazo fixado, em conformidade com as
especificações exigidas e constantes neste Contrato, assim como na proposta de preços
apresentada.

7.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

7.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso ás dependências do
Município beneficiado. bem como. junto as estruturas da Brigada Militar, ora interveniente do
Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS,

7.4 Manter os seus empregados identificados por crachá quando do fornecimento dos
ateriais ao Municlpio beneficiado. Deve ainda manter sua equipe técnica sempre provida de EPl's,
rramental, instrumentos e equipamentos, devidamente aferidos e calibrados, adequados ao
rabalho e em perfeitas condições de uso,

7.5 Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros
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bens de propriedade do Município beneficiado. ou da Brigada Militar. ora interveniente do Convênio
firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS. quando esses tenham sido
ocasionados por seus funcionários durante sua entrega. desde que haja comprovação de dolo ou
culpa. sendo-lhes assegurado a ampla defesa e o contraditório.

7.6 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração. desde que praticada por
seus empregados nas dependências do Município beneficiado. ou da Brigada Militar. ora
interveniente do Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS.

7.7 Sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078,
de 11 de setembro de 1990).

7.8 Comunicar a CONTRATANTE. qualquer anormalidade de caráter urgente.
referente ao fornecimento dos materiais.

7.9 Manter. em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.10 Entregar manuais contendo informações. claras, precisas. e em Iingua
portuguesa sobre as características. qualidades. e origem, entre outros dados. no que couber.

7.11 Quando for o caso, fabricante e importador. deverão assegurar a oferta de
componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto
elou material. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável
de tempo, na forma da lei.

7.12 Obriga-se a Empresa a retirar das dependências do Município beneficiado. ou da
Brigada Militar. ora interveniente do Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do
Estado do RS, os materiais porventura impugnados pela FISCALlZAÇAO no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, sendo expressamente proibido manter quaisquer materiais que não satisfaçam
as especificações.

7.13 Indicar formalmente. quando solicitado pelo CONTRATANTE. o representante da
empresa para cada Municfpio, responsável pela execução e implantação do objeto deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Cumprir as obrigações relacionadas ao Contrato sem prejufzo das decorrentes
das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

8.2 Intermediar a permissão de acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências do Municfpio beneficiado, ou da Brigada Militar. ora interveniente do Convênio firmado
com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS quando da entrega dos materiais.

8.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA. quando necessàrios ao fornecimento do objeto.

8.4 Notificar à CONTRATADA, por escrito. qualquer irregularidade constatada,
solicitando providências para a regularização das mesmas.

8.5 Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação
durante a verificação de conformidade elou no decorrer de sua utilização.

8.6 Atestar aIs) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s). por intermédio do servidor
designado para esse fim.

8.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA. desde que verificada a adequação dos
materiais fornecidos com as especificações constantes no Termo de Referência.

cLAUSULA NONA: DO VALOR E PAGAMENTO

9.1 O valor global do presente contrato é de RS 214.800,00 (Duzentos e quatorze
mil e oitocentos reais), aceito pela CONTRATADA. entendido este preço justo e suficiente para a
execução do presente objeto.

9.2 Os pagamentos serão efetuados conforme Decreto Executivo nO 011/2017 e
endamento no Setor de Tesouraria do Município. mediante a apresentação da Nota Fiscal 'listada
carimbada pela Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade
rbana e Meio Ambiente.
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9.3 Ocorrendo atraso no pagamento. os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCAlIBGE do período. ou outro indice que vier a substitui-lo. e a Administração compensará a
CONTRATADA com juros de 0.5% ao mês. pro rata.

9.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a
matéria.

9.5 Deverão ser apresentadas as Notas Fiscais discriminadas, de acordo com a Nota
de Empenho, após conferência, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e será creditado em favor da
Empresa. por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta. devendo. para
isto. ficar explicitado o nome do banco, agência. localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.

9.6 Não serão efetuados pagamentos por meio de títulos de cobrança bancária.
9.7 Quaisquer erros ou omissões havidos na documentação fiscal ou na fatura, serão

motivo de correção pela CONTRATADA. e haverá em decorrência. suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

9.8 No momento do pagamento será realizada consulta -on lineU para verificação
quanto ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas correspondentes.

9.9 Em caso de irregularidade, o CONSÓRCIO notificará a empresa para que sejam
sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias. sob pena de aplicação das sanções pelo
inadimplemento. rescisão do contrato ou a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizações devidos à administração, além das penalidades já previstas em lei.

9.10 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas.
impostos e contribuições previstas na legislação pertinente. cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

9.11 No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto. taxa
ou contribuição. deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal. acompanhado de declaração de isenção e I
responsabilidade fiscal. assinada pelo representante legal da empresa. com fins específicos e para I
todos os efeitos. de que é inscritalenquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos
e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição. nos
termos da lei.

9.12 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Contratante em favor da Contratada ou da garantia apresentada. Caso esse
valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente
ou judicialmente. se necessário.

9.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto. ficará convencionada a taxa de encargos moratórios
devidos pelo Contratante. entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento. mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = Indice de compensação financeira. assim apurado;
1= (TXll00) -. I = (6/100) -. I = 0.00016438
365365

9.14 A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
FiscaVFatura. após a ocorrência.

9.15 Fica desde já reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento. até

1
regularização da Situação, se, no ato da entrega elou na aceitação dos materiais. forem

dentlficadas imperfeições elou divergências em relação as especificações técnicas contidas neste
Instrumento e seus Anexos.

1
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9.16 A critério do Contratante. poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas. indenizações ou outras responsabilidades da Contratada.

9.17 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos da Lei
Complementar nO 123. de 2006. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

cLÁUSULA DÉCIMA: DA VIG~NCIA

10.1 O contrato a ser firmado terá vigência de até 24 (vinte e quatro) meses a contar da
data de sua assinatura ou alternativamente, da ordem de serviço emitida. Contemplará desta forma,
prazo suficiente para a entrega dos materiais, procedimentos relacionados a recebimento provisório
e definitivo, e tempo de garantia de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A fiscalização do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE. através do
Secretário de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, Sr. Dênninson Pauletto da Costa, ou por
servidor designado, a quem compete verificar a execução dos serviços, observando o Contrato e os
documentos que o integram. cabendo-Ihe o "atesto' e à Coordenação de Administração Financeira. o

pagamento das respectivas Notas Fiscais.
11.2 Ao fiscal competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato,

dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei nO8.666/93, com suas alterações e Art. 6° do

Decreto 2.271/97). r
11.3 A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, até mesmo perante terceiros. por qualquer irregularidade, inclusive resultante de I

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e. na ocorrência desta, \
não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nO

8.666193. com suas alterações)
11.4 A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da

unidade competente do CONTRATANTE.
11.5 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide e nem diminui a

responsabilidade da empresa CONTRATADA.
11.6 De acordo com os termos legais. o objeto desta contratação será recebido e

fiscalizado mediante termo circunstanciado e atesto de recebimento na respectiva Nota FiscaV

Fatura discriminada. em 2 (duas) vias.
11.7 Será designada comissão através de portaria para recebimento do SISTEMA objeto

desta contratação.
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11 SEC DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.06 SETOR DE TRÂNSITO
11.06.06 SEGURANÇA PÚBLICA

09.06.06.181 POLICIAMENTO
09.06.06.181.0081 POLICIAMENTO CIVIL

09.06.06.181.0081.2280 IMPLANT MANUT SERV MONITOR E VIDEOMONITORAMENTO
33034/3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4841 FNS/CAPS AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- -- - --
cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:



cLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO REEQUILlBRIO ECON6MICO.FINANCEIRO E DO
REAJUSTE

13.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65. inciso li, alinea "d", da Lei Federal n'
8.666/93. será concedido reequilibrio econômico-financeiro do contrato. requerido pela
CONTRATADA. desde que suficientemente comprovado. de forma documental. o desequilíbrio
contratual.

13.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão.
ou no caso de reequilibrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior.
devidamente reconhecido em processo administrativo. respeitando-se os limites previstos em Lei.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRAÇÃO. FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

14.1 A CONTRATADA não poderá subconlratar. ceder ou transferir, total ou parcialmente,
alguma parte deste Contrato, devendo executar o objeto contratado sem transferir a outrem a
responsabilidade CONTRATADA.

14.2 A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévIo e por
escrito do CONTRATANTEe desde que não afetem a boa execução do Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÓES

15.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão Presencial. a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

15.1.1 Advertência, notificada por meio de oficio. mediante contrarrecibo do representante
legal da Contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo Administração.

15.1.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por
dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas. incidente sobre o valor do objeto não
realizado. até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicada oficialmente.

15.1.2.1A multa moratória será aplicada a partir do 2° (segundo) dias útil da inadimplência,
contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

15.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não realizado, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no(quinze) dias corridos. contado da
comunicação oficial. sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à
Administração.

15.1.4 Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contrater com a
Administração Pública. pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.5 Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestação assumida,
estará caracterizada a inexecução da obrigação, ensejando a sua rescisão.

15.1.6 A aplicação de multa por inexecução da obrigação independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.

15.1.7 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública. pelo o prazo de
até 5 (cinco) anos. garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento equivalente. ensejar o retardamento da execução
do seu objeto. não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou comeler fraude fiscal.

15.1.8 As sanções previstas nos itens 18.1.1 e 18.1.7 desta cláusula poderão ser aplicadas
J n amente com as dos itens 18.1.2e 18.1.3. facultada a defesa prévia do interessado. no respectivo
r cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

15.1.9 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada. além da perda desta,
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responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.1.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e. no caso de suspensão de licitar, a
Licitante/Contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuizo das multas
previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais. bem como, nos meios abaixo:

15.1.10.a Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da
Transparência. mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

15.2 As sanções aqui previstas são independentes entre si. podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente. sem prejulzo de outras medidas cabíveis.

15.3 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.

cLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO- ---
16.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão. com as

consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nO8.666/93 e
alterações posteriores:

16.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

16.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:
16.3.1 Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração. nos casos enumerados

nos incisos I a XII. XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nO8666/93;
16.3.2 Amigável. por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da contratação.

desde que haja conveniência para a Administração;
16.3.3 Judicial, nos termos da legislação.
16.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente, sendo, nesse caso, reconhecidos os direitos da
Administração. conforme art. 55, IX, da Lei nO8.666/93.

16.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78. da Lei nO
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido. tendo ainda direito à devolução de garantia e aos pagamentos
devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão.

16.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

16.7 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados à CONTRATANTE, além
das sanções previstas neste Instrumento.

------ - -- - -
cLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS CASOS OMISSOS

17.1 A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas
dáusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes. supletivamente, os
Princlpios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. na forma do artigo 54,
da Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55. do referido
diploma legal e com o Código de Defesa do Consumidor.

cLAUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato. por extrato. em meio de
Iicação, conforme determina o parágrafo único, do artigo 61. da Leí nO8.666/1993.
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CLAUSULA DÉCIMA NONA: DISPOSIÇOES FINAIS

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados. firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho (RS). 05 de dezembro de 2017.

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurldica.

-----~
l//' '" '"

A ---,,-'~,. - r oi......•. _~ -
L CONTRATADA

TELTEX TECNOLOGIA LTDA
V~or Fernandes Ros.~F,!no

Diretor GOfill
CPf. 55J.H!l1.J&;-C1
RG'603<1795549
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- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 036/2018

Pregão Presencial nO013/2017 - SRP.

Tipo de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Data: 15/12/2017

Horário: 14 horas

Local de realização da sessão: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação,

situada na Rua Câmara, 89, Térreo, Bairro Centro, na cidade de Ibirubá/RS, CEP 98.200-000.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO E A

EMPRESATELTEX TECNOLOGIA-LTDA, NA FORMAABAIXO:

{

Pllg IConlrnlO nO036/2018

o MUNiCípIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,

inscrito no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264,

Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF

sob nO584.588.168-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a

empresa, TELTEX TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nO73.442.360/0001-17, com sede na

Avenida Victor Barreto, número 1496, Bairro Centro, na cidade de Canoas/RS, CEP 92.010-000,

telefone (51) 39220900, endereço eletrônico comercial@teltex.com.br. neste ato representada pelo

Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, brasileiro, casado, diretor geral, portador da Carteira de

Identidade nO 6034795549, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nO 553.691.380-87,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente contrato de compra

discriminado na Cláusula Primeira - OBJETO, que serão executados, em conformidade ao disposto

no Decreto Municipal nO133/2002, Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiariamente à Lei Federal nO

. 66/93, demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de Pregão Presencial n°

3/2017 • SRP, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

mailto:comercial@teltex.com.br.


CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a aqulslçao AQUISiÇÃO DE COMPONENTES E
CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO do ConsÓrcio de Desenvolvimento Intermynicipal dos
Municípios do Alto Jacyj, através da captação e transmissão de imagens em vias públicas para a
cidade de Carazinho, incluindo o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à
implantação da solução, com os serviços de instalação, configuração. suporte técnico. capacitação e
garantias de manutenção preventiva e corretiva. conforme os quantitativos e especificações
definidas no edital Pregão Presencial nQ 013/2017 - SRP e em seus anexos. bem como nas
quantidades definidas a seguir:

Item Descrição Uni Quant. Valor Valor Total (R$)
(identificaçã solicitada unitário do
O conforme item (R$)
Edital)

1.2 SecurOS Premium- Camera pç 4 5.524,72
stream Iicense (per channel) 1.381,18
(8 licensesl

2.6 cabo UTPCAT5e(cortar em pç 2 32,34 64,68
lances de 10m)

2.7 Conector RJ45 macho pç 16 1.96 31,36
2.19 Conversor de Midia Fast pç 1 591,94

Modo A 591,94

2.20 Conversor de Mídia Fast pç 1
591,94

591,94
Modo B

3 Poste de Concreto pç 1
2.861,02

2.861.02

3.1 Caixa equipamentos pç 1 789,25 789,25
33 Sistema de proteçao contra pç 1 789.25 789,25

descargas atmosfericas
34 Sistema de energia RIC pç 1 542.61 542,61
3.5 Sistema de aterramento pç 1 374,89 374,89
3.6 Sistema de proteçao anti- pç 1 414,35 414,35

surto
3.7 Nobreak 1000Va Senoidal pç 2 937,23 1.874,46

4.20 Câmera Bullet externa pç 4 2.811,69 11.246,76

'i .22 KIT para LPR (caixa de pç 4 4.192,87 16.771,48

1/
I proteção, lente. iluminador I I _I I 1e switch 8p).

( /:

iI,

~

\ Irl
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424 Estação de Rádio PtMp pç 1 2.663,71 2.663,71
5GHz 450 Mbps - -- ---5.1 SERViÇODE HR 24 5.208,96
ATENDIMENTO 217,04PRESENCIAL/

I LEVANTAMENTOTt:CNICO - -I- - - -- -=-=-5.2 SERViÇODE HR 22 7.596,60
ATENDIMENTO
PRESENCIALI 345.30
LEVANTAMENTOT~CNICO
COMCAMINHÃO

- -- -_.=::-54 SERViÇODE UNI 12 5.919,36
CONFUGURAÇÁQDE 493,28SISTEMADE LEITURA

- AUTOMÁTICADEPLACAS -56 KMRODADO- KM I 150 1,18 177,00- KMRODADOCOM KM I 150 325,505.7
2,17CAMINHÃO

TOTAL SOLlCITADo(R$) 64.359,84

1.2. Visa o cumprimento das obrjgaçÕes assymidas pelo CONSÓRCIO. nos aytos do
Expediente nO; 002958-1200/13-4. EPE nO; 1886/2014, Termo de Convênio 35/2014, celebrado
com o Estado do Rio Grande do Syl. por intermédio da Secretaria da Segyrança Pública. com
interyenjêncja da Brigada MilitaL o qual objetiva á conjugação de esforços entre os partícipes para
viabilizar e apoiar o processo de segurança pública, por meio da manutenção do sistema de
videomonitoramento em vias públicas nos Municípios do Consórcio de Desenvolimento
Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucarai.

1.3 São partes integrantes deste Contrato. como se nele transcritos estivessem, o Edital de
Pregão Presencial nO013/2017 - SRP.

CLAUSULA SEGUNDA; DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

2.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos bens instalados, configurados e
em pleno funcionamento, conforme cronograma descrito no edital do Pregão Presencial 013/2017 -
SRP -SUB-ETAPA; DATA DE ENTREGA CONTADA A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

2.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado uma única vez, por prazo não
superior a 50 % (CINQÜENTA POR CENTO) ao inicialmente previsto.

2.2.1. Deverá ser feito por escrito. justificadamente, antes de seu vencimento,
comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual, na
observância de culpa do fornecedor o mesmo sofrerá as sanções previstas no Termo de Referência,
Pregão Presencial nO013/2017.

2.3 Poderá ocorrer eventual mudança do local da instalação pela CONTRATANTE.
2.4 Neste caso, fica estabelecido que a mudança será solicitada mediante o

encaminhamento de pedido formal á CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.5 Considera-se como início da instalação. para fins de impossibilidade de mudança

da área de instalação, o início da implantação da infra-estrutura física por parte da CONTRATADA.
2,6 A instalação ocorrerá nos municípios, na forma pré-definida neste edital, entre os

quais, a Brigada Militar de cada um destes municípios recebedores, por sua qualidade de
interveniente, junto ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança PÚblica do RS, em cujas
sedes serão instaladas as salas de monitoramento.
~ 2.7 Para fins de entrega dos materiais, equipamentos e todos os insumos necessários

I para o pleno funcionamento do sistema de captação e transmissão de imagens, deverão ser
.Ybservados critérios objetivos como: ~ "r I Contrato n" 036/2018 Pago ,
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Quantidades previstas;

Atendimento ao cronograma de entrega estipulado;

Atendimento as especificações técnicas mínimas contidas no Termo de Referência e seus
anexos;

Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência;

Funcionamento completo do sistema;

Listagem assinada dos participantes do treinamento.

2.8 As aquisições para o Sistema de captação e transmissão de imagens serão realizadas de forma
direta, com posterior doação aos Municípios que aderirem ao programa mediante assinatura do
Termo de Adesão e contrato de Rateio para com o CONSÓRCIO.

2.9 O sistema e demais itens deverão ser novos, de primeiro uso, entregues em perfeitas condições
de uso e funcionamento, conforme proposta apresentada, e as especificações técnicas mínimas
exigidas, de forma descentralizada.

cLÁUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 Os materiais e serviços deverão ser instalados pela EMPRESA, sob supervisão do fiscal de
contrato, naquilo que ele for aplicável.
3.2 O cronograma poderá ser reajustado pelo CONSÓRCIO caso ocorra atraso na obtenção de
alguma licença. Isto, desde que o atraso na concessão das licenças não seja em decorrência de
atraso por parte da EMPRESA. como demora na apresentação dos projetos junto aos órgãos
competentes.
3.3 A EMPRESA deverá considerar a necessidade de ajustes nos materiais, conectores e outras que
dependerem de junções especiais ou correlatos,
3.4 Os prazos serão contados em dias corridos.

cLÁUSULA QUARTA: DA GARANTIA E DA ASSIST~NCIA

(
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4.1 Os equipamentos e materiais terão garantia pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data
do Recebimento Definitivo do objeto, contra falhas não detectáveis no momento da aceitação
definitiva de montagem e defeitos de fabricação. A garantia dos equipamentos não cobre danos
causados por: intempéries, descargas elétricas, vandalismo. acidentes. Os serviços terão garantia de
06 (seis) meses.
4.2 A EMPRESA deverá apresentar o respectivo Termo de Certificado de Garantia.
constando a data de início e o periodo de vigência da garantia.
4.3 Os serviços relacionados à garantia poderão ser solicitados toda vez que qualquer um
dos equipamentos, objetos deste contrato, sofra alguma pane ou problema. resultante dos
defeitos ou falhas/descritas no subitem 4.1.
4.3.1. Durante o período de garantia os custos com deslocamentos despesas de
viagem, acomodações, fretes, ficarão por conta da EMPRESA.
4.4 A EMPRESA durante o período de garantia deverá prestar serviços a assistência técnica
de suporte técnico nas condições que rege o Termo de Referência - PP nO 013/2017, pelo
período de garantia da solução, compreendendo atendimento a chamados técnicos por
central de atendimento, através de linha telefônica ou e-mail, todos os dias uteis das
08hOOmin às 18hOOmin .

.5 Solução do problema em até 4 dias a contar da data e hora do recebimento do chamado
. cnico. Estão exclusos do prazo de atendimento problemas relacionados a intempéries,
escargas elétricas, vandalismo, acidentes de trânsito que gerem danos aos sistemas e
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infraestrutura. Nestes casos a EMPRESA deverá encaminhar ao CONSÓRCIO, proposta
comercial para reparação integral do sistema.
4.5.1 Durante o prazo indicado no item 4.5 a EMPRESA deverá emitir laudo, a ser
referendado pelo CONSÓRCIO, informando se o problema se enquadra na hipótese do
subitem 4.3.
4.5.2 Durante o período de garantia, o licitante compromete-se a substituir, em até 5 (cinco)
dias, os equipamentos que apresentarem, em um período de 60 (sessenta) dias. 4 (quatro)
ou mais ocorrências de situação crítica por inoperância do produto, sob pena de aplicação
das sanções previstas na legislação, não cabendo ônus de qualquer natureza ao
CONSÓRCIO.
4.6 Os serviços de instalação e configuração deverão apresentar garantia de 90 (noventa)
dias a contar da data de entrega do objeto contratual para o Município integrante ao
COMAJA.
4.7 Durante a garantia, a EMPRESA deverá utilizar lacre de inviolabilidade dos
equipamentos, obrigando-se a efetuar a troca do lacre a cada manutenção do equipamento.
Toda operação de lacre deverá ser identificada na ordem de serviço ou documento
equivalente da empresa responsável pela instalação/manutenção do equipamento.
4.8 No período de garantia é admitida a troca, sem ônus para o CONSÓRCIO, de
equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior.
4.9 A garantia de atualização dos softwares embarcados e da solução de gerenciamento da
infraestrutura de comunicação, deverá ser prestada por corpo técnico certificado da
EMPRESA.
4.10 A EMPRESA deverá prover atualizações tecnológicas dos softwares embarcados
(firmware) dos elementos ativos pelo período da garantia (um ano), sem custos adicionais
para o CONSÓRCIO.
4.11 Os serviços de garantia de atualização tecnológica abrangem:

- Fornecimento de novas versões do software embarcado (firmware).
- Implementação de manutenções corretivas on site e remotas dos elementos

que integram cada item, para correção de possíveis falhas, erros ou problemas de
implementação.
4.12 O suporte técnico objetiva o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso da
infraestrutura de comunicação e de seus elementos integrantes, englobando dúvidas quanto
à obtenção de eventos (Iogs de sistema) e operacionalização de sistemas de gerenciamento
de rede.
4.13 Terão acesso ao suporte técnico os técnicos oficialmente designados pelo
CONSÓRCIO, devidamente treinados pela EMPRESA.
4.14 Durante o período de garantia, o fornecedor executará, sem ônus adicionais. correções
de "bugs" de hardware e/ou dos softwares embarcados (firmware).
4.15 A EMPRESA assegurará, às suas expensas, a remessa de equipamentos para
manutenção ou conserto durante o período de garantia. Após o encerramento do prazo da
garanti de serviços, o CONSÓRCIO deve encaminhar os equipamentos danificados até a
sede da EMPRESA, para que a mesma possa remeter o mesmo a manutenção. A remoção
e reinstalação após o término da garantia de serviços, ficam sob responsabilidade do
CONSÓRCIO.
4.16 Durante todo o período de Garantia, a EMPRESA deverá acompanhar os
procedimentos de reparo junto ao fabricante ou assistência técnica autorizada,
providenciando, quando solicitado. a retirada do equipamento, o acompanhamento do
serviço e a devolução do mesmo dentro dos prazos estabelecidos .

.17 A garantia cobrirá todas as peças e assessórios que compõem o objeto, devendo a EMPRESA
Illuar de forma a cumprir os prazos máximos estabelecidosno Termode Referência.



CLÁUSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADES

5.1. Por um período de 1 (um) ano, a empresa contratada deverá prestar os
serviços de operação remota, de forma a manter os equipamentos em perfeito funcionamento e
configurados de forma especificada neste Termo de Referência.

5.2. Em caso de defeito nos equipamentos durante o periodo da garantia de serviços,
o equipamento será retirado pela contratada, encaminhado a assistência técnica / fabricante e ao
seu retorno deve ser instalado pela contratada sem ônus ao contratante. Após o término do período
de garantia de serviços, fica a cargo da contratante a remoção, instalação e o envio do equipamento
a contratada para que possa ser encaminhado a assistência técnica autorizada.

5.3 Durante este periodo, a infraestrutura de comunicação, objeto deste Termo
de Referência, será monitorada em horário comercial pela Contratada, por meio de sistema de
monitoramento telemétrico e plataforma de hardware local e remota.

5.4 A Contratada fará, mensalmente, um relatório de falhas e atendimento gerados,
durante o periodo de garantia, observando e disponibilizando as funcionalidades estabelecidas no
Termo de Referência.

5.5 Em caso de anormalidade técnica detectada na infraestrutura de comunicação
durante o período de garantia, tão logo seja informada ou detectada, a contratada deverá promover a
investigação do problema e realizar os procedimentos de atendimento técnico presencial (onsite) nas
situaçôes em que não for possível restabelecer o funcionamento de outra forma, exceto aqueles
relacionados a intempéries, descargas elétricas, vandalismo, acidentes

5.6 As visitas técnicas e o procedimento de manutenção corretiva deverão correr por
conta da Contratada, sem nenhum ônus adicional para a contratante durante o período de garantia
de serviços.

5.7 A inclusão / instalação de novos elementos (equipamentos e software) serão feitos
considerando como valores adicionais conforme registrado na Ata de Registro de Preços ou nova
Licitação.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO

7.1 Fornecer os materiais dentro do prazo fixado, em conformidade com as
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r'lLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 O recebimento dos materiais deverá ser efetuado com objetivo de verificar sua
conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos e serão recebidos:

6.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega, por comissão designada Consórcio e/ou
em cada Município beneficiado, para verificação da conformidade dos materiais com as
especificações constantes neste Edital e seus anexos, na proposta da empresa. observados marca.
fabricante e modelo.

6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a
partir do recebimento provisório e após a verificação da conformidade qualitativa e quantitativa dos
materiais, pelo fiscal de contrato a ser designado pelo Consórcio.

6.2 O prazo para correção de eventuais falhas na entrega do equipamento será de até
30 (trinta) dias corridos. O prazo será contado a partir do acionamento pelo CONSÓRCIO da falha
no sistema. O prazo para recebimento definitivo do material que apresentar falha será o mesmo
descrito no item anterior.

6.3Todos os materiais entregues deverão ser acompanhados de nota fiscal dos
produtos com o nome e caracterização clara e precisa. Deverá conter também o número da Nota de
Empenho firmada com o CONSÓRCIO.

6.4 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança no fornecimento do bem.

6.5 Os serviços de implantação do sistema de captação e transmissão de imagens
deverão obedecer ao cronograma descrito no Anexo I do Edital.



especificações exigidas e constantes neste Contrato. assim como na proposta de preços
apresentada.

7.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

7.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do
Município beneficiado. bem como, junto as estruturas da Brigada Militar. ora interveniente do
Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS.

7.4 Manter os seus empregados identificados por crachá quando do fornecimento dos
materiais ao MunicípIO beneficiado. Deve ainda manter sua equipe técnica sempre provida de EPI's,
ferramental, instrumentos e equipamentos, devidamente aferidos e calibrados, adequados ao
trabalho e em perfeitas condições de uso.

7.5 Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros
bens de propriedade do Municlpio beneficiado. ou da Brigada Militar, ora interveniente do Convênio
firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS, quando esses tenham sido
ocasionados por seus funcionários durante sua entrega, desde que haja comprovação de dolo ou
culpa, sendo-lhes assegurado a ampla defesa e o contraditório.

7.6 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por
seus empregados nas dependências do Município beneficiado, ou da Brigada Militar, ora
interveniente do Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS.

7.7 Sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078,
de 11 de setembro de 1990).

7.8 Comunicar a CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente,
referente ao fornecimento dos materiais.

7.9 Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.10 Entregar manuais contendo informações. claras, precisas, e em língua
portuguesa sobre as características, qualidades, e origem, entre outros dados, no que couber.

7.11 Quando for o caso, fabricante e importador. deverão assegurar a oferta de
componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto
elou material. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por per iodo razoável
de tempo, na forma da lei.

7.12 Obriga-se a Empresa a retirar das dependências do Município beneficiado, ou da
Brigada Militar, ora interveniente do Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do
Estado do RS. os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, sendo expressamente proibido manter quaisquer materiais que não satisfaçam
as especificações.

7.13 Indicar formalmente, quando solicitado pelo CONTRATANTE, o representante da
empresa para cada Município, responsável pela execução e implantação do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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8.1 Cumprir as obrigações relacionadas ao Contrato sem prejuizo das decorrentes
das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

8.2 Intermediar a permissão de acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências do Municipio beneficiado, ou da Brigada Militar, ora interveniente do Convênio firmado
com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS quando da entrega dos materiais.

8.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA. quando necessários ao fornecimento do objeto.

8.4 Notificar à CONTRATADA, por escrito. qualquer irregularidade constatada,
solicitando providências para a regularização das mesmas.

8.5 Solicitar a substituiçào dos materiais que apresentarem defeitos de fabricaçào
rante a verificação de conformidade elou no decorrer de sua utilização.

8.6 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), por intermédio do servidor
esignado para esse fim.

8.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que verificada a adequação dos

I



matéria.

materiais fornecidos com as especificações constantes no Termo de Referência.

CLAUSULA NONA: DO VALOR E PAGAMENTO

9.1 O valor global do presente contrato é de R$ 64.359,84 (Sessenta e quatro mil,
trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), aceito pela CONTRATADA,
entendido este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. A EMPRESA devera
indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão Presencial do COMAJA.

9.2 Os pagamentos serão efetuados conforme Decreto Executivo nO 011/2017 e
agendamento no Setor de Tesouraria do Município. mediante a apresentação da Nota Fiscal vistada
e carimbada pela Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade
Urbana e Meio Ambiente.

9.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCNIBGE do período. ou outro índice que vier a substituí-lo. e a Administração compensara a
CONTRATADA com juros de 0.5% ao mês, pro rata.

9.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a

9.5 Deverão ser apresentadas as Notas Fiscais discriminadas, de acordo com a Nota
de Empenho, após conferência. atesto e aceite pelo fiscal do contrato e sera creditado em favor da
Empresa. por meio de ordem bancaria contra qualquer banco indicado na proposta, devendo. para
isto, ficar explicitado o nome do banco, agência. localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.

9.6 Não serão efetuados pagamentos por meio de titulos de cobrança bancaria.
9.7 Quaisquer erros ou omissões havidos na documentação fiscal ou na fatura. serão

motivo de correção pela CONTRATADA, e haverá em decorrência. suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

9.8 No momento do pagamento será realizada consulta -on linell para verificação
quanto ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas correspondentes.

9.9 Em caso de irregularidade, o CONSÓRCIO notificará a empresa para que sejam
sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções pelo
inadimplemento, rescisão do contrato ou a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizações devidos à administração. além das penalidades já previstas em lei.

9.10 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas,
impostos e contribuições previstas na legislação pertinente. cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

9.11 No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa
ou contribuição, devera ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal. acompanhado de declaração de isenção e
responsabilidade fiscal. assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para
todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos
e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos
termos da lei.

9.12 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Contratante em favor da Contratada ou da garantia apresentada. Caso esse
valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença sera cobrada administrativamente
ou judicialmente, se necessário.

9.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto. ficará convencionada a taxa de encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento. mediante a aplicação da seguinte fórmula:

I

('
I

M:: I x N x VP
nde:
M :: Encargos Moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = Indice de compensação financeira. assim apurado:
1= (TXl100) 1=(6/100) 1=0.00016438
365365

9.14 A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura. após a ocorrência.

9.15 Fica desde já reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, até
a regularização da situação. se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos materiais. forem
identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas neste
instrumento e seus Anexos.

9.16 A critério do Contratante. poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas. indenizações ou outras responsabilidades da Contratada.

9.17 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos da Lei
Complementar nO 123. de 2006. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIG~NCIA

10.1 O contrato a ser firmado terá vigência 12(doze) meses a contar da data de sua
assinatura ou alternativamente, da ordem de serviço emitida. Contemplará desta forma. prazo
suficiente para a entrega dos materiais. procedimentos relacionados a recebimento provisório e
definitivo. e tempo de garantia de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação
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11.1 A fiscalização do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE. através do
Secretário de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana. Sr. Dênninson Pauletto da Costa. ou por
servidor designado. a quem compete verificar a execução dos serviços. observando o Contrato e os
documentos que o integram, cabendo-lhe o "atesto" e à Coordenação de Administração Financeira. o
pagamento das respectivas Notas Fiscais.

11.2 Ao fiscal competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato.
dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei na 8.666/93, com suas alterações e Art. 60 do
Decreto 2.271/97).

11.3 A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA. até mesmo perante terceiros. por qualquer irregularidade, inclusive resultante de
Imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e. na ocorrência desta,
não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei na
8.666/93. com suas alterações) I

11.4 A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
unidade competente do CONTRATANTE.

11.5 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide e nem diminui a
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

11.6 De acordo com os termos legaiS. o objeto desta contratação será recebido e
fiscalizado mediante termo circunstanciado e atesto de recebimento na respectiva Nota Fiscal/
Fatura discriminada. em 2 (duas) vias.

11.7 Será designada comissão através de portaria para recebimento do SISTEMA objeto
de a contratação.



1------.--.--

orçamentária:

11 SEC DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM

11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO

11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2280 MANTER E IMPLEMENTAR SIST VIDEOMONITORAMENTO

34109/3.4.4.9.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
0001 LIVRE

11 SEC DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM

11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO

11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2280 MANTER E IMPLEMENTAR SIST VIDEOMONITORAMENTO

34104/3.4.4.9.39.95.00.00 MANUT E CONSERV EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0001 LIVRE

-
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO REEQUILiBRIO ECONOMICO.FINANCEIRO E DO
REAJUSTE

13.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso li, alinea "d", da Lei Federal n°
8.666/93, será concedido reequilibrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela
CONTRATADA, desde que sufiCientemente comprovado. de forma documental. o desequilibrio
contratual.

13.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão,
ou no caso de reequilibrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÕES

14.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente,
alguma parte deste Contrato, devendo executar o objeto contratado sem transferir a outrem a
responsabilidade CONTRATADA.

14.2 A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por
escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do Contrato.
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15.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão Presencial, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sançôes:

15.1.1 Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante
legal da Contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo Administração.

15.1.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0.3% (zero vírgula três por cento) por
di? de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do objeto não
ealizado. até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias
rridos. uma vez comunicada oficialmente.

15.1.2.1A multa moratória será aplicada a partir do 2° (segundo) dias útil da inadimplência,



contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.
15.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não realizado, no caso de

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no(quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuizos porventura causados à
Administração.

15.1.4 Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.5 Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestação assumida,
estará caracterizada a inexecução da obrigação, ensejando a sua rescisão.

15.1.6 A aplicação de multa por inexecução da obrigação independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.

15.1.7 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de
até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento equivalente, ensejar o retardamento da execução
do seu objeto, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

15.1.8 As sanções previstas nos itens 18.1.1 e 18.1.7 desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos itens 18.1.2 e 18.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

15.1.9 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.1.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e, no caso de suspensão de licitar, a
Licitante/Contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais, bem como, nos meios abaixo:

15.1.10.a Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da
Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

15.2 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas Isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.3 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

16.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, com as
consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nO8.666/93 e r
alterações posteriores:

16.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo. assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

16.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:
16.3.1 Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados

nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei n° 8666/93;
16.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da contratação,

desde que haja conveniência para a Administração;
16.3.3 Judicial. nos termos da legislação.
16.4 A reSCisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente, sendo, nesse caso, reconhecidos os direitos da
Administração, conforme art. 55, IX, da Lei n° 8.666/93.

i
16.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos inCISOSXII a XVII do artigo 78, da Lei nO

'" 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuizos regularmente
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comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia e aos pagamentos
devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão.

16.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo,
16.7 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das
sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

18.1.2 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso 11
do art. 65 da Lei nO8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

18.1.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da
Lei nO8.666/1993. o CONSÓRCIO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.

18.1.4 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro
e definido o novo preço máximo a ser pago pelo CONSÓRCIO, o proponente registrado será por ela
convocado para a devida alteração do valor registrado em Ata.

18.1.5 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o CONSÓRCIO não será obrigado
a firmar as solicitações de fornecimento que deles poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência de fornecimento em
igualdade de condições ao beneficiário do registro.

18.2. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.2.1A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de
compromisso para a futura aquisição. com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os
demais classificados que aceitarem fornecer os materiais, equipamentos ou serviços pelo preço do
primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

18.2.1.1 A EMPRESA deverá manter, durante toda a execução da ATA, as mesmas
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital e seus Anexos.
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18.3. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.3.1 O Registro de Preços decorrente deste certame será utilizado pelo CONSÓRCIO, bem
como, qualquer órgão ou entidade consorciada ao mesmo. desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n o 8.666/1993, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

18.3.1.1. Durante sya vigência. a Ata de Registro de preços poderá ser utilizada por
qualqyer Órgão ou entidade da administração qye não tenha participado do certame. mediante
prévia consylta ao Órgão gerenciador. desde que devidamente comprovada a vantagem.
18.3.2 Em caso de eventual inadimplemento, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
1~.3.3 Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
cpntratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.
8.3.4 O ente usuário não será obrigado a comprar os bens registrados das empresas licitantes



constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los.
18.3.5 É assegurada a empresa licitante constante da Ata de Registro de Preços a preferência de
fornecimento, quando, na hipótese de que trata o item anterior, do processo especifico para compra
resultar preço igualou superior ao registrado.

18.4. DAS CONDiÇÕES DE GERENCIAMENTO
18.4.1 O CONSÓRCIO é o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de
Registro de Preços decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adqUiridos, os fornecedores para
os quais serão emitidos os pedidos.

18.4.1.1 Somente quando a primeira Licitante registrado atingir a totalidade do seu
limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e,
assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um. ao mesmo tempo, quando o
quantitativo do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.

18.4.2 A convocação dos fornecedores pelo CONSÓRCIO será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.
18.4.3 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de
Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

18.4.3.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o CONSÓRCIO poderá indicar o
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades.
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18.6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
18.6.1 O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:

18.6.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
18.6.1.2não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela

CONTRATANTE, sem justificativa aceitável:
18.6.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado:
18.6.1.4 tiver presentes razões de interesse público.

8.6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
efesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

18.5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
18.5.1 Na Ata de Registro de Preços o Menor Preço do objeto ofertado na Licitação (item e sub-
itens) será fixo e irreajustável. Entretanto, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei nO8.666/1993.
18.5.2 O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.
18.5.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o CONSÓRCIO convocará o Fornecedor visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
18.5.4 Frustrada a negociação, a EMPRESA será liberado do compromisso assumido.
18.5.5 Na hipótese do subilem anterior, o CONSÓRCIO convocará os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
18.5.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Contratante
poderá:

18.5.6.1 liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que I
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento: I

18.5.6.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
18.5.7 Não havendo êxito nas negociações, a Contratante procederá á revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.



18.6.3 O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS CASOS OMISSOS

17.1 A execução do presente Contrato. bem como os casos omissos. regular-se-ão pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes. supletivamente, os
Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54.
da Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores. combinado com inciso XII do artigo 55, do referido
diploma legal e com o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, em meio de
publicação, conforme determina o parágrafo único, do artigo 61. da Lei nO8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DISPOSIÇÓES FINAIS

Fica eleito. de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho (RS). 02 de abril de 2018.

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

TELTEX TECNOLOGIA LTDA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE L1CITAÇÓES

CONTRATO N° 050/2018

Pregão Presencial nO013/2017 - SRP.

Tipo de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Data: 15/12/2017

Horário: 14 horas

Local de realização da sessão: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação,

situada na Rua Câmara, 89, Térreo, Bairro Centro, na cidade de Ibirubá/RS, CEP 98.200-000.

CONTRATOQUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO E A

EMPRESATELTEX TECNOLOGIA-LTDA, NA FORMAABAIXO:

o MUNIClplO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno.

inscrito no CNPJ nO87.613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264.

Centro, CEP 99.500-000. neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Milton Schmitz. inscrito no CPF

sob nO584.588.168-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e. de outro lado a

empresa. TELTEX TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nO73.442.360/0001-17. com sede na

Avenida Victor Barreto. número 1496. Bairro Centro, na cidade de Canoas/RS. CEP 92.010-000,

telefone (51) 39220900. endereço eletrônico comercial@teltex.com.br, neste ato representada pelo

Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, brasileiro, casado, diretor geral. portador da Carteira de

Identidade nO 6034795549. expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nO 553.691.380-87.

doravante denominada simplesmente CONTRATADA. é celebrado o presente contrato de compra

discriminado na Cláusula Primeira - OBJETO. que serão executados. em conformidade ao disposto

no Decreto Municipal nO133/2002, Lei Federal nO 10.520/2002. subsidiariamente à Lei Federal nO

8.666/93. demais normas complementares. vinculado ao disposto no edital de Pregão Presencial n0

013/2017 - SRP. que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a aquisição AQUISiÇÃO DE COMPONENTES E
CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
IVIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO do ConsÓrcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos
Municípios do Alto Jacuí. através da captação e transmissão de imagens em vias públicas para a
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cidade de Carazinho, incluindo o fornecimento de equipamentos e softwares necessanos à
implantação da solução, com os serviços de instalação, configuração. suporte técnico. capacitação e
garantias de manutenção preventiva e corretiva, conforme os quantitativos e especificações
definidas no edital Pregão Presencial nO 013/2017 - SRP e em seus anexos, bem como nas
quantidades definidas a seguir:

Item Descrição Uni Quant. Valor Valor Total (R$)
(identificaçã solicitada unitário do
o conforme item (R$)
Edital)

1.2 SecurOSPremium-Camera pç 10 13.811.80
stream license (per channel) 1.381,18
(8Iicenses)

2.12 FibraOplicaAuto MT 4000 6,91 27.640.00
Sustentável 12F

4.24 Estação de Rádio PtMP pç 3 2.663,71 7.991,13
5GHz 450 Mbps

5.1 SERViÇODE HR 30 6.511,20
ATENDIMENTO

217,04PRESENCIALI
LEVANTAMENTOTÉCNICO

5.6 KMRODADO KM 350 1,18 413,00
5.7 KM RODADOCOM KM 350

I 2,17 759,50
CAMINHÃO

TOTAL SOLICITADO (R$) 57.126,63

1.2. Visa o cymprimento das obrigações assumidas pelo CONSÓRCIO. nos autos do
Expediente nO; 002958-1200/13-4. FPE nO; 1886/2014. Termo de Convênio 35/2014. celebrado
com o Estado do Rio Grande do SYI. por intermédjo da Secretaria da Segurança pÚblica, com
intervenjência da Brigada Militar. o qual objetiva à conjugação de esforços entre os participes para
viabilizar e apoiar o processo de segurança pública, por meio da manutenção do sistema de
videomonitoramento em vias pÚblicas nos Municípios do Consórcio de Desenvolimento
Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do 80tucarai.

1.3 São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital de
Pregão Presencial n° 013/2017 - SRP.

CLÁUSULA SEGUNDA; DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA- -
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2.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos bens instalados, configurados e
em pleno funcionamento, conforme cronograma descrito no edital do Pregão Presencial 013/2017 _
SRP -SUB.ETAPA: DATA DE ENTREGA CONTADA A PARTIR DA ORDEM DE SERViÇO, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

2.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado uma Única vez, por prazo não
superior a 50 % (CINQÜENTA POR CENTO) ao inicialmente previsto.

2.2.1. Deverá ser feito por escrito, justificadamente, antes de seu vencimento.
comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual, na
observância de culpa do fornecedor o mesmo sofrerá as sanções previstas no Termo de Referência.
Pregão Presencial nO013/2017.

2.3 Poderá ocorrer eventual mudança do local da instalação pela CONTRATANTE.
2.4 Neste caso, fica estabelecido que a mudança será solicitada mediante o

caminhamento de pedido formal à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
) 2.5 Considera-se como início da instalação, para fins de impossibilidade de mudança
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da área de instalação. o início da implantação da infra-estrutura física por parte da CONTRATADA.
2.6 A instalação ocorrerá nos municípios. na forma pré-definida neste edital, entre os

quais. a Brigada Militar de cada um destes municípios recebedores, por sua qualidade de
interveniente. junto ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do RS. em cujas
sedes serão instaladas as salas de monitoramento.

2.7 Para fins de entrega dos materiais, equipamentos e todos os insumos necessários
para o pleno funcionamento do sistema de captação e transmissão de imagens, deverão ser
observados critérios objetivos como:

Quantidades previstas;

Atendimento ao cronograma de entrega estipulado:

Atendimento as especificações técnicas minimas contidas no Termo de Referência e seus
anexos;

Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência;

Funcionamento completo do sistema:

Listagem assinada dos participantes do treinamento.

2.8 As aquisições para o Sistema de captação e transmissão de imagens serão realizadas de forma
direta, com posterior doação aos Municípios que aderirem ao programa mediante assinatura do
Termo de Adesão e contrato de Rateio para com o CONSÓRCIO.

2.9 O sistema e demais itens deverão ser novos, de primeiro uso. entregues em perfeitas condições
de uso e funcionamento. conforme proposta apresentada, e as especificações técnicas mínimas
exigidas, de forma descentralizada.

CLÁUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 Os matenals e serviços deverão ser instalados pela EMPRESA, sob supervisão do fiscal de
contrato, naquilo que ele for aplicável.
3.2 O cronograma poderá ser reajustado pelo CONSÓRCIO caso ocorra atraso na obtenção de
alguma licença. Isto. desde que o atraso na concessão das licenças não seja em decorrência de
atraso por parte da EMPRESA. como demora na apresentação dos projetos junto aos órgãos
competentes.
3.3 A EMPRESA deverá considerar a necessidade de ajustes nos materiais, conectores e outras que
dependerem de junções especiais ou correlatos.
3.4 Os prazos serão contados em dias corridos.

CLÁUSULA QUARTA: DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA

4.1 Os equipamentos e materiais terão garantia pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data
do Recebimento Definitivo do objeto, contra falhas não detectáveis no momento da aceitação
definitiva de montagem e defeitos de fabricação. A garantia dos equipamentos não cobre danos
causados por: intempéries, descargas elétricas, vandalismo, acidentes. Os serviços terão garantia de
06 (seis) meses.
4.2 A EMPRESA deverá apresentar o respectivo Termo de Certificado de Garantia,
constando a data de início e o período de vigência da garantia,
4.3 Os serviços relacionados à garantia poderão ser solicitados toda vez que qualquer um
dos equipamentos, objetos deste contrato, sofra alguma pane ou problema, resultante dos
defeitos ou falhas/descritas no subitem 4,1.
4,3,1, Durante o período de garantia os custos com deslocamentos despesas de
viagem, acomodações, fretes, ficarão por conta da EMPRESA.
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4.4 A EMPRESA durante o período de garantia deverá prestar serviços a assistência técnica
de suporte técnico nas condições que rege o Termo de Referência - PP nO013/2017, pelo
período de garantia da solução, compreendendo atendimento a chamados técnicos por
central de atendimento. através de linha telefônica ou e-mail, todos os dias uteis das
08hOOminàs 18hOOmin.
4.5 Solução do problema em até 4 dias a contar da data e hora do recebimento do chamado
técnico. Estão exclusos do prazo de atendimento problemas relacionados a intempéries,
descargas elétricas, vandalismo, acidentes de trânsito que gerem danos aos sistemas e
infraestrutura. Nestes casos a EMPRESA deverá encaminhar ao CONSÓRCIO, proposta
comercial para reparação integral do sistema.
4.5.1 Durante o prazo indicado no item 4.5 a EMPRESA deverá emitir laudo, a ser
referendado pelo CONSÓRCIO, informando se o problema se enquadra na hipótese do
subitem 4.3.
4.5.2 Durante o período de garantia, o licitante compromete-se a substituir, em até 5 (cinco)
dias, os equipamentos que apresentarem, em um período de 60 (sessenta) dias, 4 (quatro)
ou mais ocorrências de situação crítica por inoperância do produto, sob pena de aplicação
das sanções previstas na legislação, não cabendo ônus de qualquer natureza ao
CONSÓRCIO.
4.6 Os serviços de instalação e configuração deverão apresentar garantia de 90 (noventa)
dias a contar da data de entrega do objeto contratual para o Município integrante ao
COMAJA.
4.7 Durante a garantia, a EMPRESA deverá utilizar lacre de inviolabilidade dos
equipamentos, obrigando-se a efetuar a troca do lacre a cada manutenção do equipamento.
Toda operação de lacre deverá ser identificada na ordem de serviço ou documento
equivalente da empresa responsável pela instalação/manutenção do equipamento.
4.8 No período de garantia é admitida a troca, sem ônus para o CONSÓRCIO, de
equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior.
4.9 A garantia de atualização dos softwares embarcados e da solução de gerenciamento da
infraestrutura de comunicação, deverá ser prestada por corpo técnico certificado da
EMPRESA.
4.10 A EMPRESA deverá prover atualizações tecnológicas dos softwares embarcados
(firmware) dos elementos ativos pelo período da garantia (um ano), sem custos adicionais
para o CONSÓRCIO.
4.11 Os serviços de garantia de atualização tecnológica abrangem:

- Fornecimento de novas versões do software embarcado (firmware).
- Implementação de manutenções corretivas on site e remotas dos elementos

que integram cada item, para correção de possíveis falhas, erros ou problemas de
implementação.
4.12 O suporte técnico objetiva o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso da
infraestrutura de comunicação e de seus elementos integrantes, englobando dúvidas quanto
à obtenção de eventos (Iogs de sistema) e operacionalização de sistemas de gerenciamento
de rede.
4.13 Terão acesso ao suporte técnico os técnicos oficialmente designados pelo
CONSÓRCIO, devidamente treinados pela EMPRESA.
4.14 Durante o período de garantia, o fornecedor executará, sem ônus adicionais, correções
de "bugs" de hardware e/ou dos softwares embarcados (firmware).
4.15 A EMPRESA assegurará, às suas expensas, a remessa de equipamentos para
manutenção ou conserto durante o período de garantia. Após o encerramento do prazo da
garanti de serviços, o CONSÓRCIO deve encaminhar os equipamentos danificados até a
ede da EMPRESA, para que a mesma possa remeter o mesmo a manutenção. A remoção

r/reinstalação após o término da garantia de serviços, ficam sob responsabilidade do
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CONSÓRCIO.
4.16 Durante todo o período de Garantia, a EMPRESA deverá acompanhar os
procedimentos de reparo junto ao fabricante ou assistência técnica autorizada,
providenciando, quando solicitado, a retirada do equipamento, o acompanhamento do
serviço e a devolução do mesmo dentro dos prazos estabelecidos.
4.17 A garantia cobrirá todas as peças e assessórios que compõem o objeto, devendo a EMPRESA
atuar de forma a cumprir os prazos máximos estabelecidos no Termo de Referência.

CLAuSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADES

5.1. Por um período de 1 (um) ano, a empresa contratada deverá prestar os
serviços de operação remota, de forma a manter os equipamentos em perfeito funcionamento e
configurados de forma especificada neste Termo de Referência.

5.2. Em caso de defeito nos equipamentos durante o período da garantia de serviços,
o equipamento será retirado pela contratada, encaminhado a assistência técnica I fabricante e ao
seu retorno deve ser instalado pela contratada sem ônus ao contratante. Após o término do período
de garantia de serviços, fica a cargo da contratante a remoção, instalação e o envio do equipamento
a contratada para que possa ser encaminhado a assistência técnica autorizada.

5.3 Durante este período, a infraestrutura de comunicação, objeto deste Termo
de Referência, será monitorada em horário comercial pela Contratada, por meio de sistema de
monitoramento teiemétrico e plataforma de hardware local e remota.

5.4 A Contratada fará, mensalmente, um relatório de falhas e atendimento gerados,
durante o periodo de garantia, observando e disponibilizando as funcionalidades estabelecidas no
Termo de Referência.

5,5 Em caso de anormalidade técnica detectada na infraestrutura de comunicação
durante o período de garantia, tão logo seja informada ou detectada. a contratada deverá promover a
investigação do problema e realizar os procedimentos de atendimento técnico presencial (onsite) nas
situações em que não for possível restabelecer o funcionamento de outra forma, exceto aqueles
relacionados a intempéries, descargas elétricas, vandalismo, acidentes

5.6 As visitas técnicas e o procedimento de manutenção corretiva deverão correr por
conta da Contratada, sem nenhum ônus adicional para a contratante durante o período de garantia
de serviços.

5.7 A inclusão I instalação de novos elementos (equipamentos e software) serão feitos
considerando como valores adicionais conforme registrado na Ata de Registro de Preços ou nova
Licitação.

cLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO

6.1 O recebimento dos materiais deverá ser efetuado com objetivo de verificar sua
conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos e serão recebidos:

6.1.1 Provisoriamente. no ato da entrega, por comissão designada Consórcio e/ou
em cada Municipio beneficiado, para verificação da conformidade dos materiais com as
especificações constantes neste Edital e seus anexos, na proposta da empresa, observados marca,
fabricante e modelo.

6.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a
partir do recebimento provisório e após a verificação da conformidade qualitativa e quantitativa dos
materiais. pelo fiscal de contrato a ser designado pelo Consórcio.

6.2 O prazo para correção de eventuais falhas na entrega do equipamento será de até
30 (trinta) dias corridos. O prazo será contado a partir do acionamento pelo CONSÓRCIO da falha
no sistema. O prazo para recebimento definitivo do material que apresentar falha será o mesmo
descrito no item anterior.

6.3Todos os materiais entregues deverão ser acompanhados de nota fiscal dos
pdutos com o nome e caracterização clara e precisa. Deverá conter também o número da Nota de
Empenho firmada com o CONSÓRCIO.
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6.4 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança no fornecimento do bem,

6.5 Os serviços de implantação do sistema de captação e transmissão de imagens
deverão obedecer ao cronograma descrito no Anexo I do Edital.

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Fornecer os materiais dentro do prazo fixado, em conformidade com as
especificações exigidas e constantes neste Contrato, assim como na proposta de preços
apresentada,

7.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações,

7.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do
Município beneficiado, bem como, junto as estruturas da Brigada Militar, ora interveniente do
Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS.

7.4 Manter os seus empregados identificados por crachá quando do fornecimento dos
materiais ao Município beneficiado. Deve ainda manter sua equipe técnica sempre provida de EPl's,
ferramenta/, instrumentos e equipamentos, devidamente aferidos e calibrados, adequados ao
trabalho e em perfeitas condições de uso.

7.5 Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros
bens de propriedade do Município beneficiado, ou da Brigada Militar, ora interveniente do Convênio
firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS, quando esses tenham sido
ocasionados por seus funcionários durante sua entrega, desde que haja comprovação de dolo ou
culpa, sendo-lhes assegurado a ampla defesa e o contraditório.

7.6 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por
seus empregados nas dependências do Município beneficiado, ou da Brigada Militar. ora
interveniente do Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS.

7.7 Sujeitar-se-á ás disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078,
de 11 de setembro de 1990).

7.8 Comunicar a CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente,
referente ao fornecimento dos materiais.

7.9 Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.10 Entregar manuais contendo informações, claras, precisas, e em língua
portuguesa sobre as características, qualidades, e origem, entre outros dados, no que couber.

7.11 Quando for o caso, fabricante e importador, deverão assegurar a oferta de
componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto
elou material. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável
de tempo, na forma da lei.

7.12 Obriga-se a Empresa a retirar das dependências do Município beneficiado, ou da
Brigada Militar, ora interveniente do Convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública do
Estado do RS, os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, sendo expressamente proibido manter quaisquer materiais que não satisfaçam
as especificações.

7.13 Indicar formalmente, quando solicitado pelo CONTRATANTE, o representante da
empresa para cada Município, responsável pela execução e implantação do objeto deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Cumprir as obrigações relacionadas ao Contrato sem prejuízo das decorrentes
das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

8.2 Intermediar a permissão de acesso dos empregados da CONTRATADA às
d pendências do Município beneficiado, ou da Brigada Militar, ora interveniente do Convênio firmado
co a Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS quando da entrega dos materiais.
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8.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessários ao fornecimento do objeto.

8.4 Notificar à CONTRATADA, por escrito. qualquer irregularidade constatada,
soliCitando providências para a regulanzação das mesmas.

8.5 Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação
durante a verificação de conformidade e/ou no decorrer de sua utilização.

8.6 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), por intermédio do servidordesignado para esse fim.

8.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que verificada a adequação dos
matenais fornecidos com as especificações constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA: DO VALOR E PAGAMENTO

9.1 O valor global do presente contrato é de R$ 57.126,63 (Cinquenta e sete mil,
cento e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), aceito pela CONTRATADA, entendido este
preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. A EMPRESA deverá indicar na Nota
Fiscal/Fatura o número do Pregão Presencial do COMAJA.

9.2 Os pagamentos serão efetuados conforme Decreto Executivo nO 011/2017 e
agendamento no Setor de Tesouraria do Município, mediante a apresentação da Nota Fiscal vistada
e carimbada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade
Urbana e Meio Ambiente,

9.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCAlIBGE do períOdo, ou outro índice que vier a substituí-lo. e a Administração compensará a
CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

9.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a

9.5 Deverão ser apresentadas as Notas Fiscais discriminadas, de acordo com a Nota
de Empenho. após conferência, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e será creditado em favor da
Empresa, por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para
isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.

9.6 Não serão efetuados pagamentos por meio de tltulos de cobrança bancária,
9.7 Quaisquer erros ou omissões havidos na documentação fiscal ou na fatura, serão

motivo de correção pela CONTRATADA, e haverá em decorrência, suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

9.8 No momento do pagamento será realizada consulta -on linell para verificação
quanto ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas correspondentes.

9.9 Em caso de irregularidade, o CONSÓRCIO notificará a empresa para que sejam
sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções pelo
inadimplemento, rescisão do contrato ou a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizações devidos à administração, além das penalidades já previstas em lei.

9.10 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas,
impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

9.11 No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa
ou contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e
responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins especificos e para
todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos
e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nostermos da lei.

9.12 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
trédito existente no Contratante em favor da Contratada ou da garantia apresentada. Caso esse
valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente
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ou judicialmente, se necessário,

9.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = Indice de compensação financeira, assim apurado:
1= (TXl100) -+ 1= (6/100) -+ 1=0,00016438
365365

9.14 A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência,

9.15 Fica desde já reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, até
a regularização da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos materiais, forem
identificadas imperfeições e/ou divergências em relação ás especificações técnicas contidas neste
instrumento e seus Anexos.

9.16 A critério do Contratante, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras responsabilidades da Contratada.

9.17 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nO 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

10.1 O contrato a ser firmado terá vigência 12(doze) meses a contar da data de sua
assinatura ou alternativamente, da ordem de serviço emitida. Contemplará desta forma, prazo
suficiente para a entrega dos materiais, procedimentos relacionados a recebimento provisório e
definitivo. e tempo de garantia de 12 (joze) meses cO.IltadQsdOJ:.ecebimentodefinitiv'2:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
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11.1 A fiscalização do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE, através do
Secretário de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, Sr. Nasser Muin Salim Rajale, ou por servidor
designado, a quem compete verificar a execução dos serviços, observando o Contrato e os documentos
que o integram, cabendo-lhe o "atesto" e à Coordenação de Administração Financeira. o pagamento das
respectivas Notas Fiscais.

11.2 Ao fiscal competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do ContraIo,
dando ciência de ludo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei nO8.666/93, com suas alterações e Art. 60 doDecreto 2.271/97).

11.3 A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, alé mesmo perante terceiros. por qualquer irregularidade, inclusive resultante de
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nO
8.666/93, com suas alterações)

11.4 A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
unidade competente do CONTRATANTE.
1 11.5 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide e nem diminui a

r sponsabilidade da empresa CONTRATADA ..y 11.6 De acordo com os termos legais, o objeto desta contratação será recebido e
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fiscalizado mediante termo circunstanciado e atesto de recebimento na respectiva Nota Fiscal/
Fatura discriminada. em 2 (duas) vias.

11.7 Será designada comissão através de portaria para recebimento do SISTEMA objeto
desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

11 SEC DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM

11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO

11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2280 MANTER E IMPLEMENTAR 51ST VIDEOMONITORAMENTO

34109/3.4.4.9.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
0001 LIVRE

11 SEC DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM

11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO

11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2280 MANTER E IMPLEMENTAR 51ST VIDEOMONITORAMENTO

34104/3.4.4.9.39.95.00.00 MANUT E CONSERV EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0001 LIVRE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO REEQUllÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO
REAJUSTE

13.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso li. alínea "d", da Lei Federal n°
8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela
CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado. de forma documental, o desequilíbrio
contratual.

13.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão,
ou no caso de reequilibrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
14.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar. ceder ou transferir. total ou parcialmente.

alguma parte deste Contrato. devendo executar o objeto contratado sem transferir a outrem a
responsabilidade CONTRATADA.

14.2 A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por
escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÕES

15.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão Presencial, a Administração
poderá. garantida a prévia defesa. aplicar as seguintes sanções:

15.1.1 Advertência, notificada por meio de ofício, medianle contrarrecibo do representante
I gal da Contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas

a o atraso, que só serão aceitas mediante crivo Administração.

,
,
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15.1.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por
dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do objeto não
realizado, até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicada oficialmente.

15.1.2.1A multa moratória será aplicada a partir do 2° (segundo) dias útil da inadimplência,
contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

15.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não realizado, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no(quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados á
Administração.

15.1.4 Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.5 Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestação assumida,
estará caracterizada a inexecução da obrigação, ensejando a sua rescisão.

15.1.6 A aplicação de multa por inexecução da obrigação independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.

15.1.7 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de
até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o Contrato ou instrumento equivalente, ensejar o retardamento da execução
do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

15.1.8 As sanções previstas nos itens 18.1.1 e 18.1.7 desta cláusula pOderão ser aplicadas
juntamente com as dos itens 18.1.2 e 18.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

15.1.9 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.1.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e, no caso de suspensão de licitar, a
Licitante/Contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais, bem como, nos meios abaixo:

15.1.10.a Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (eEIS) do Portal da
Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

15.2 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabíveis.

15.3 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

16.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, com as
consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nO8.666/93 e
alterações posteriores:

Pág.IOContrato nO050í20 18

16.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

16.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:
16.3.1 Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados

nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nO8666/93;
16.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da contratação,

desde q1Jehaja conveniência para a Administração;
16.3.3 Judicial. nos termos da legislação.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.


16.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente. sendo. nesse caso. reconhecidos os direitos da
Administração, conforme art. 55, IX. da Lei nO8.666/93.

16.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78. da Lei nO
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido. tendo ainda direito à devolução de garantia e aos pagamentos
devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão.

16.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
16.7 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato. até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das
sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1.1 AAta de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

18.1.2 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso 11
do art. 65 da Lei nO8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

18.1.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da
Lei nO8.666/1993, o CONSÓRCIO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatóno.

18.1.4 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro
e definido o novo preço máximo a ser pago pelo CONSÓRCIO, o proponente registrado será por ela
convocado para a devida alteração do valor registrado em Ata.

18.1.5 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o CONSÓRCIO não será obrigado
a firmar as solicitações de fomecimento que deles poderão advir. facultando-se a realização de
licitação especifica para a aquisição pretendida. sendo assegurada preferência de fornecimento em
igualdade de condições ao beneficiário do registro.

18.2. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.2.1A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de
compromisso para a futura aquisição, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso. com os
demais classificados que aceitarem fornecer os materiais, equipamentos ou serviços pelo preço do
primeiro. obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

18.2.1.1 A EMPRESA deverá manter, durante toda a execução da ATA. as mesmas
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital e seus Anexos.

18.3. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.3.1 O Registro de Preços decorrente deste certame será utilizado pelo CONSÓRCIO, bem
como, qualquer órgão ou entidade consorciada ao mesmo, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n o 8.666/1993, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.
I 18.3.1.1. Durante sua vigência. a Ata de Registro de preços poderá ser utilizada por
IqLJalquer Órgão Ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

I
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18.3.2 Em caso de eventual inadimplemento. caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
18.3.3 Todo órgão. antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
contratação atende a seus interesses. sobretudo quanto aos valores praticados.
18.3.4 O ente usuário não será obrigado a comprar os bens registrados das empresas licitantes
constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los.
18.3.5 É assegurada a empresa licitante constante da Ata de Registro de Preços a preferência de
fornecimento, quando, na hipótese de que trata o item anterior. do processo especifico para compra
resultar preço igualou superior ao registrado.

18.4. DAS CONDiÇÕES DE GERENCIAMENTO
18.4.1 O CONSÓRCIO é o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de
Registro de Preços decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para
os quais serão emitidos os pedidos.

18.4.1.1 Somente quando a primeira Licitante registrado atingir a totalidade do seu
limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e,
assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um. ao mesmo tempo, quando o
quantitativo do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.

18.4.2 A convocação dos fornecedores pelo CONSÓRCIO será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.
18.4.3 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer. não retirar o
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de
Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

18.4.3.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o CONSÓRCIO poderá indicar o
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades.

18.5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
18.5.1 Na Ata de Registro de Preços o Menor Preço do objeto ofertado na Licitação (item e sub.
itens) será fixo e irreajustável. Entretanto, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei nO8.666/1993.
18.5.2 O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado. ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.
18.5.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o CONSÓRCIO convocará o Fornecedor visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
18.5.4 Frustrada a negociação. a EMPRESA será liberado do compromisso assumido.
18.5.5 Na hipótese do subitem anterior, o CONSÓRCIO convocará os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
18.5.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor.
mediante requerimento devidamente comprovado. não puder cumprir o compromisso, a Contratante
poderá:

18.5.6.1 liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento;

18.5.6.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
18.5.7 Não havendo êxito nas negociações. a Contratante procederá à revogação da Ata de Registro
de Preços. adotando as medidas cabiveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.
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18.6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
18.6.1 O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:

18.6.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
18.6.1.2não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela

NTRATANTE. sem justificativa aceitável;



18.6.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

18.6.1.4 tiver presentes razões de interesse público.
18.6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa. será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.
18.6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS CASOS OMISSOS

17.1 A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público. aplicando-lhes, supletivamente, os
Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54,
da Lei nO8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55. do referido
diploma legal e com o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, em meio de
publicação, conforme determina o parágrafo único, do artigo 61, da Lei nO8.666/1993.

cLÁUSULA DÉCIMA NONA: DISPOSiÇÕES FINAIS

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS. para
dirimir quaisquer litigios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho (RS), 26 de abril de 2018,

li
CO TR TANTE

MUNIClplO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
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CON RATADA

TELTEX TECNOLOGIA LTDA
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