
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº088/2019 PROCESSO 

Nº56/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019. 

 

CONTRATO que celebram o Municício de Erval Seco e a EMPRESA vencedora do 

Processo Licitatório de nº 56/2019, Pregão Presencial nº 29/2019 cujo objeto é a aquisição 

de Infraestrutura de monitoraamento de imagens, contratação de serviços baseados em 

plataforma WEB para gestão de risco, com aplicativo de rede social e monitoramento de 

imagens. 

 

1. DAS PARTES: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ERVAL SECO - RS, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ nº 87.613.212/0001-22, com sede administrativa na Avenida 

do Comercio, nº 364, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. LEONIR 

KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da 

Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado 

na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco - RS. 

 

CONTRATADA: SEGURATEL ALARMES ELETRÔNICOS LTDA , pessoa 

jurídica de direito privado,  CNPJ n° 01.420.240/0001-08, estabelecida na Rua Arthur 

Milani, 735,  na cidade de Frederico Westphalen - RS, CEP: 98.400-000,  neste  ato  

representado  por  seu  sócio-proprietário, Sr. Mauro de Souza, brasileiro, casado, 

Engenheiro Eletricista, inscrito o CPF n° 655.987.330-72, portador da Carteira de 

Identidade n° 7050984141 residente e domiciliado na Linha 21 de Abril, 2254 na cidade 

de Frederico Westphalen CEP: 98400-000. 

 

2.  DO OBJETO: 

2.1. Constitui objeto do presente Termo a Contratação de Empresa Especializada para 

fornecimento de equipamentos e serviços, compreendendo: Fornecimento de 

infraestrutura de captação de imagens, incluídos sistemas de proteção física, elétrica, de 

comunicação e câmeras, bem como serviços de disponibilização de plataforma WEB para 

monitoramento, armazenamento de imagens e gestão de riscos, instalação, implantação e 

treinamento; suporte técnico quando solicitado; manutenção legal e corretiva dos sistemas 

implantados, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital 29/2019. 

2.2. A plataforma WEB, deverá garantir a integridade dos dados, bem como a disponibilidade 

de acesso ao mesmo 24x7 com eficiência superior a 99,95% do tempo. 

2.3. Deverão os equipamentos fornecidos atender a todas as exigências e especificações 

técnicas apresentadas no Edital do Pregão Presencial 29/2019, em especial as 

especificadas no Anexo I - Termo de Referência. 

2.4. Da mesma forma os serviços e a plataforma WEB , bem como os acessos a rede social e 

demais facilidades estão vinculadas ao Anexo I – Termo de Referência e deverão atender 

todas as exigências e especificações ali contidas. 

2.5. Integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais, 

a proposta de preço da CONTRATADA e o Pregão Presencial nº 29/2019 e seus Anexos. 

2.6. O fornecimento de infraestrutura de captação de imagens , bem como os serviços de 



disponibilização de solução WEB para gestão de riscos serão feitos mediante os valores 

especificados na cláusula décima. 

2.7. A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico em tempo integral durante a fase de 

implantação do objeto, na sede do Município: 

2.7.1. A CONTRATADA deverá responder as consultas feitas pelo meio que melhor convier 

ao CONTRATANTE, quer seja in loco, telefone, internet, entre outros, sem quaisquer 

ônus adicionais a CONTRATANTE; 

2.7.2. O horário estabelecido para esse atendimento é das 08:00 às 17:30 horas, com intervalo 

para almoço das 12:00 às 13:30 horas, de segunda a sextas-feiras, exceção feita para 

feriados ou dias que por qualquer motivo não haja expediente no CONTRATANTE; 

2.7.3. Os atendimentos fora do horário especificado no item anterior serão feitos mediante 

solicitação prévia do CONTRATANTE. 

 

3.  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A disponibilização da plataforma WEB, bem como os recursos a ela associados, deverá 

ser finalizada dentro de um prazo máximo de 5 (cinco) dias, onde deverá ser feito o 

treinamento inicial, as configurações iniciais de usuários e administradores, bem como 

realizado a operação assistida, para a plena operacionalização dos sistemas. 

3.2. Deverá ser dado treinamento de gestão tanto dos sistemas de monitoramento, como da 

administração e uso da rede social, além da gestão dos grupos e acesso às câmeras. 

3.3. Parágrafo primeiro - O recebimento dos serviços de implantação da plataforma WEB e 

da rede social dar-se-á mediante aceite formal pelo servidor designado gestor do contrato, 

devendo ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo Secretário 

ou chefe de setor onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão ser formais e 

instrumentalizados em observância às exigências técnicas do edital. 

3.4. Parágrafo segundo - Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o 

andamento dos trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos 

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente 

acordados e documentados entre as partes.  

3.5. Parágrafo terceiro - A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas 

e/ou adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da prefeitura 

municipal, quando estas estiverem sob sua responsabilidade. 

3.6. Parágrafo quarto - A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo 

absoluto sobre os dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer 

outras informações a que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das 

atividades previstas no contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância 

desta alínea, inclusive após o término do contrato. 

3.7. Parágrafo quinto - O município reserva-se o direito de contratar em parte o objeto licitado 

conforme as suas prioridades, ficando a licitante vencedora obrigada a efetuar a 

implantação, instalação, conforme a necessidade e autorização do Município, sem 

nenhum custo adicional fora do constante em sua proposta financeira. 

 

4. DA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÕES 
4.1. Da manutenção dos equipamentos de captura de imagem e demais infraestrutura 

fornecida, será responsabilidade a manutenção preventiva e corretiva no prazo de garantia 

dos equipamentos, que será de 12 (doze) meses, sendo que neste incluem se as obrigações 



elencadas no Termo de Referência. - Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 29/2019, 

devendo: 

4.2. Corrigir eventuais falhas de instalação, e problemas nos equipamentos fornecidos, quer 

por problemas de fabricação e/ou os originários por erros e defeitos de instalação dos 

mesmos; 

4.3. Após o período inicial , sendo prorrogado o contrato, caberá a Contratada, a manutenção 

preventiva, relativa a limpeza de lentes, medição e aferição dos parâmetros elétricos, a 

eventual substituição de baterias, que terão seu custo de aquisição pago pela Contratante, 

ficando a responsabilidade de substituição por conta da Contratada.  

4.4. Da manutenção preventiva, a mesma deverá ocorrer com uma frequência mínima a cada 

60 (sessenta) dias, e deverá ser emitido um laudo com a medição de carga da bateria, e os 

demais procedimentos realizados, que será entregue juntamente com a NF de serviços 

mensais. 

4.5. A manutenção do fornecimento de energia elétrica e do link de comunicação caberá 

exclusivamente a Contratante, bem como os custos relativos a esta manutenção. 

4.6. Qualquer manutenção que necessitar a substituição de peças ou equipamentos fora de 

garantia, deverá ser previamente autorizada pela Contratante, sob pena de não ser 

ressarcida a Contratada, se efetuar a substituição sem a devida autorização. 

4.7. A prestação de serviços, relativos a disponibilização da plataforma WEB e sistema de 

armazenamento, rede social e gestão de imagens, implica na manutenção dos sistemas em 

estado de operabilidade. 

4.8. Por se tratar de uma versão on-line deverão as atualizações e/ou implementação de 

ferramentas disponibilizadas pela fabricante da solução, ser agregadas sem custo a  

CONTRATANTE. 

 

5. DOS PRAZOS 

5.1. O Setor de Contratos convocará regularmente a CONTRATADA para assinar o termo de 

Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Sétima. 

5.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no 

prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

5.3. O presente Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da 

Lei 8.666/93. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do Contrato, independentemente 

das quantidades de fornecimento de infraestrutura do pedido e valor, respeitadas a 

quantidade máxima prevista no edital, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos pela Ordem de Fornecimento. 

6.2. Manter, durante a vigência do contrato, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 



6.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 

a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da 

aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços em função da prorrogação do contrato e do reequilíbrio financeiro, 

conforme previsto na Lei 8.666/93, com os preços inicialmente contratados, garantida a 

compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela 

Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado, e/ou de aplicação 

da correção monetária; 

6.5. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do 

ato de revisão; 

6.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a finalização do pacto contratual. 

6.7. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula nona 

deste instrumento. 

6.8. Instalar e treinar os usuários da CONTRATANTE na operacionalização dos sistemas, 

objeto deste contrato no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ordem de serviço, 

que servirá como autorização para execução dos serviços nele dispostos. 

6.9. Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao 

usuário que tenha recebido o devido treinamento. 

6.10. Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

6.11. Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias na Plataforma, 

causadas por problemas originados dos códigos-fonte dos seus programas. 

6.12. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas da 

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 

6.13. Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia 

e anuência da Contratante, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa. 

6.14. Efetuar alterações na plataforma WEB em função de mudanças legais nos casos da moeda, 

alteração de legislação municipal, estadual e federal, desde que tais mudanças não influam 

na estrutura básica dos sistema. 

6.15. A irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais aplicáveis, 

inclusive quanto a recursos. 

6.16. Respoder por todas as despesas e providências necessárias à realização do objeto, bem 

como de estada, alimentação, transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, 

securitários e fiscais, decorrentes da execução do objeto do presente e quaisquer despesas 

acessórias e necessárias não especificadas nesse edital. 

6.17. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Edital e 

seus Anexos. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Edital. 

6.18. Executar os serviços atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições 

e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a 

segurança e o interesse do CONTRATANTE. 

6.19. Propiciar o acesso da fiscalização do CONTRATANTE aos dados da Plataforma, 

relativos ao Município, para verificação do efetivo cumprimento das condições 



pactuadas. A atuação da Fiscalização do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA 

de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos sistema. 

6.20. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os serviços não aprovados pela fiscalização 

do CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações constantes do 

Edital e seus Anexos. 

 

7. CABERÁ A CONTRATANTE 
7.1. Efetuar o pagamento pelo fornecimento de infraestrutura de captação de imagens e dos 

serviços de disponibilização de plataforma WEB para gestão de monitoramento, 

armazenamento de imagens e rede social. objeto do presente Contrato, na forma e no 

prazo convencionados. 

7.2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 

documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

7.3. Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 

desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre 

as partes. 

7.4. Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e 

eventuais alterações de customização exclusiva na Plataforma WEB e/ou rede social, por 

ela devidamente solicitadas. 

7.5. Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas e 

ferramentas tecnológicas disponibilizadas, incluindo: 

7.5.1. Assegurar a configuração adequada dos acessos pelo usuário administrador da plataforma 

e rede social 

7.5.2. Fornecer a energia elétrica e rede de comunicação de dados para os equipamentos de 

captura de imagens. 

7.5.3. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da 

CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 

7.6. Conferir os resultados obtidos na utilização da plataforma e da rede social, fiscalizando a 

utilização dos mesmos e dos acessos concedidos. 

7.7. Usar a plataforma e os seus recursos exclusivamente nas unidades gestoras, vedada a sua 

cessão a terceiros a qualquer título. 

7.8. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, 

em função da prestação dos serviços. 

 

8.  DA VIGÊNCIA: 

8.1. O prazo do contrato é até 31/12/2019, a contar da Data da assinatura do contrato, podendo 

ser renovado por um período de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme Lei de 

Licitações, se assim desejar a Administração Municipal e desde que não ultrapasse o valor 

previsto para este tipo de Modalidade de Licitação. 

8.2. A contratação somente será considerada concluída após verificação se na prática, a 

Plataforma e seus sistemas atendem completamente todos os itens e condições do Edital 

e do Contrato, compreendendo a entrega completa e definitiva de uso da Plataforma e seus 

sistemas, com instalações e ativações da infraestrutura de monitoramento de imagens, 

comprovação do seu perfeito funcionamento e verificação se as características especificas 

correspondem aquelas discriminadas no Anexo I e atendam as necessidades do Município 

contratante. 



 

9.  DO PREÇO E REAJUSTES: 

9.1. O valor total deste contrato é de R$ 41.442,30 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta 

e dois reias e trinta centavos). 

9.2. Pelo fornecimento de infraestrutura de visualização de imagens, serão pagos conforme a 

quantidade fornecida mediante a Autorização de Fornecimento, assim também como a 

prestação mensal de serviços de disponibilização da plataforma Web e gestão de 

monitoramento de imagens por câmeras próprias e de terceiros, objeto deste contrato, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo especificados: 

Item 
Descrição de Fornecimento de 

Infraestrutura de Captação 

Imagens 

Unid. Quant. Valor R$ Total 

1 

Instalação de infraestrutura 

proteção Mecânica e Elétrica 

para cada  câmera a ser 

fornecida 

UN 10  

2 
Infraestrutura de Concentrador / 

conversor com saída HDMI 
UN 1  

3 
Infraestrutura de Captura de 

Imagens (Câmeras) 
UN 10  

4 
TV/Monitor para visualização 

imagens 
UN 1  

39.442,30 

Item 

Descrição de Fornecimento de 

Serviços via plataforma WEB 

para Gestão Riscos. 

Unid. Quant. 
Valor R$   Mensal 

Total 

5 

Fornecimento de Plataforma 

WEB e gestão imagens por 

câmera próprias 

UN 10 200,00 

6 
Disponibilização Imagens de 

Câmeras Terceiros 
UN  0,00 

                                                                                                                      

Total R$ 2.000,00 

9.3. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 

demais encargos fiscais e trabalhistas. 

9.4. Os valores ofertados para o fornecimento de plataforma WEB para monitoramento e 

gestão de riscos, incluída a rede social somente serão reajustados após o primeiro ano 

contratual, com base no índice IPCA apurado no período de referência, ou na falta desse, 

pelo índice legalmente permitido à época. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, TREINAMENTO  E OUTRAS 

10.1. O fornecimento da infraestrutura e câmeras de monitoramento, será realizado de maneira 

parcelada após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço e 

deverá ser realizado dentro dos prazos estipulados neste edital e seus anexos.  

10.2. A disponibilização da plataforme WEB de gestão de riscos e rede social, será 

implementada nas dependências a serem definidas na Autorização de Faturamento / 



Ordem de Serviços, conforme necessidade da Administração Municipal; 

10.3. O prazo para início da instalação da plataforma WEB de gestão de risco e rede social, 

será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de 

Fornecimento, devendo a CONTRATADA disponibilizar para a implantação da mesma, 

na sede do município, equipe apta, para a boa execução dos serviços, no prazo 

estabelecido; 

10.4. O prazo máximo para conclusão da implantação da Plataforma WEB e suas facilidades, 

e dar início ao treinamento dos módulos dos sistema é de 02 (dois) dias úteis; 

10.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar em sua sede, suporte aos usuários, com recursos 

de atendimento pelos meios de telefone, e-mail, MSN e chat ou ferramentas de suporte 

remoto ou outro solicitado pelo Município; 

10.6. A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 

informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos 

serviços; 

10.7. A CONTRATADA deverá manter a evolução técnica e tecnológica da plataforma e 

também a certeza da qualidade e responsabilidade do produto em uso; 

 

11. DO PAGAMENTO: 

11.1. O valor a ser pago para cada de aquisição de infraestrutura de captação de imagens, 

inclusos equipamentos e serviços de instalação destes, para efeitos financeiros, fiscais e 

orçamentários é o estipulado na cláusula décima  

11.2. O pagamento relativo à os serviços de fornecimento e instalação aquisição de 

infraestrutura de captação de imagens, será efetuado em 04 parcelas até 10 (dez) dias após 

a aprovação da execução dos itens autorizados na Ordem de Fornecimento, que deverá 

ocorrer em no máximo 3 (três) dias úteis após a entrega da documentação comprobatória 

por parte da CONTRATADA. 

11.3. A documentação comprobatória de entrega por parte da CONTRATADA, será composta 

de termo declaratório emitido pela mesma, atestando a execução dos serviços, juntamente 

com a cópia da nota fiscal de fornecimento dos equipamentos e pelo menos uma foto da 

instalação realizada. 

11.4. O valor a ser pago a título de prestação de serviço mensal relativo ao item 5 da tabela de 

preços da cláusula décima, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é o  valor 

unitário do item, multiplicado pelo número de câmeras geridas na plataforma, 

considerado o último dia do mês. 

11.5. O pagamento das mensalidades relativas aos serviços será realizado até no décimo dia do 

mês subsequente a prestação dos serviços, mediante o envio por e-mail da Nota Fiscal 

Eletrônica, relativo aos serviços prestados, até o primeiro dia útil do mês subsequente ao 

da prestação de serviços. 

11.6. O atraso no envio da Nota Fiscal de serviços por parte da CONTRATADA, implicará na 

ampliação do prazo de pagamento em tantos dias corridos, quantos forem os dias úteis de 

atraso do recebimento da respectiva Nota Fiscal. 

11.7. Os pagamentos serão efetuados através de TED, transferência bancária ou boleto bancário 

em conta corrente em nome do Contratado. 

11.8. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os dados dos produtos/serviços 

discriminado. 

11.9. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 



empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento.pagamento da 

locação da Cessão de Licença de Uso de Softwares com Manutenção Mensal será 

efetuado até o dia 10 de cada mês, mediante a expedição da Nota Fiscal, correspondente 

aos serviços executados; 

11.10. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 

mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus ao CONTRATANTE; 

11.11. Os pagamentos efetuados com atraso somente serão corrigidos monetariamente, tendo 

como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, medido pelo 

IBGE, calculadas sobre o total do débito em atraso, desde o vencimento até a data do 

efetivo pagamento; 

11.12. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência 

de obrigações assumidas, em virtude de penalidades ou inadimplência contratual; 

11.13. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Licitante, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 

de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas 

emitidas com outros CNPJs; 

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

 

12. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

12.1. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual; 

12.2. O Contrato após transcorrido o prazo de 12 (dose) meses, será concedido reajuste 

automático ao preço proposto, com base na variação do IPCA. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

13.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. A empresa licitante estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

14.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

14.1.2. Aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos 

seguintes casos: 

14.1.2.1. quando o produto não for entregue de acordo com as especificações da proposta 

apresentada; 

14.1.2.2. quando se negar a corrigir deficiências do produto, solicitadas pelo Município; 

14.1.2.3. pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado; 

14.1.2.4. pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

14.1.3. Aplicação de multa correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, 

limitada ao máximo de 10% (dez por cento), por dia útil de atraso na solução de um 

problema; 



14.1.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade 

da falta cometida; 

14.1.4.1. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. 

Caberá, ainda, a suspensão, quando o licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, 

tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços. 

14.1.5. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de 

falta grave; 

14.1.5.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14.1.6. Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do 

Município a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta 

cometida” e “falta grave”, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da 

Lei nº 8.666/93; 

14.1.7. No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida 

sanção administrativa, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 

notificação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda; 

14.1.8. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual; 

14.1.9. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por parte do 

Município na observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento 

das obrigações assumidas pela adjudicatária, ou ainda, no caso de força maior 

devidamente comprovado; 

14.1.10. Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em lei. 

 

15. DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 

15.1. Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o valor 

dos serviços que prestar até a data da ordem de paralisação dos serviços, excluído o 

montante das multas a pagar; 

 

15.2. Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão; 

15.3. Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 

assista à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

15.3.1. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

15.3.2. Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas; 

15.4. Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, 

apresentados os motivos determinantes da rescisão; 

15.5. Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei 

de licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato. 

 



16. DOS RECURSOS: 

16.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17. DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

17.1. O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 

29/2019.  

 

18. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

18.1. Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao 

presente contrato, as normas estabelecidas no Processo Licitatório nº 56/2019, Pregão 

Presencial nº 29/2019, além da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações. 

 

19. DO FORO: 

19.1. As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Seberi, para dirimir 

quaisquer litígios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e 

forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco, 16 de maio de 2019. 

 

 

LEONIR KOCHE            SEGURATEL ALARMES ELETR. LTDA 
Prefeito Municipa                                                          CONTRATADA 
 

 

 

De acordo em data supra 

Assessoria Jurídica



 


