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CONTRATO N.° 03/2019 
(Processo Administrativo 11.0 003/2019) 

Tcrmos de "C0NTRATAçAO DE EMPRESA ESPECL4LIZADA PARA INSTALAcA0 
DE SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANçA FOR CFTV E DE SISTEMA BE 
ALARME COM INTERFONIA NA SEDE BA CAMARA MUNICIPAL BE 
JAEDINOPOLIS", que entre si celebram a Câmara Municipal de Jardlinopolis e a empresa 
THIAGO .JAMAITES MOROTTI - CNPJ/MF n.° 29.171.80610001-24 (Processo 
Administrativo n.'003/2019). 

Aos quinze dias do mês de juiho de dois mil e dezenove, a Cãmara 
Municipal de Jardinópolis, inscrita no CNPJ/MF sob a n.° 66.998.782/0001-08, situada na cidade e comarca 
de Jardinopolis-SP., na Praca Ce!. Joao Guimaräes, n° 60, neste ato representada por sua Presidente Sra. Marti 
Rodrigues Violantë Pegoraro, brasi!eira, casada, portadora do RG fl.0  10.595.003 SSP/SP, CPF a° 
247.761.648-09, residente e domiciliada neste Mumcipio e Comarca de Jardinopolis - SP, na Rua Sete de 
Setembro, n.° 61, Centro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa TJ-IIAGO JAMAITES 
MOROTTI 32922390870 inscrita no CNPJ/MF sob o it °  29.171.806/0001-24, Jnscriçäo Estadual 
399.057.651.111, estabe!ecida na Rua Joao Manuel da Cruz n. 140, bairro CJ A D Nogueira - Jardinopolis-
SP - Cep. 14.680-000, neste ato representada por sell representante legal Sr. Thiago Jamaites Morotti, 
brasileiro, solteiro, empresário, RG n. °  43.913.306-3 SSP/SP, CPF n. °  329.223.908-70, residente e 
domiciliado neste Municipio e Cornarca de Jardinopolis - SP, na Rua Joo Manoel dii Cruz a 140, bairro CJ 
A D Nogueira, doravante denominada CONTRATADAr  pactuarn o presente Contrato de insta!açao de 
Sistema eletrônico de segurança por CFTV e de Sistema de alarme corn interfonia de cuja celebraçao foi 
autorizada pelo despacho de fis. 45/46 do processo administrativo it0  003/2019, doravante denominado 
Processo, na modatidade IMSPENSA BE LICITAçAO, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 
8.666/93, mediante as c!áusu!as e condiçOes que, reciprocarnente aceitarn, ratificarn e outorgarn na forma 
abaixo estabelecida. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 0 presente tern como objeto a 
"cONTRATAcAo DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAPA INSTALAAO BE SISTEMA 
ELETRONICO BE SEGURANçA POR CFTV E BE SISTEMA BE ALARME COM INTERFONIA 
NA SEDE PA CAMARA MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS", que consiste na instalação de Sistema 
eletrOnico de segurança por CFTV corn colocação de cameras de alta defirnçao em pontos das areas internas C 

externas próximos a todos Os acessos, sendo as irnagens gravadas através de equiparnento de DVR e 
transrnitidas em tempo real para ñionitores- e acesso remoto, bern corno na instalaçäo de Sisterna de alarme 
corn interforna, que garantirAo urna seguraflça hem mais eficaz e permanente, urna vez que podero contribuir 
para a guarda e protecAo em todos Os acessos ao rnesmo tempo, principalmente nos periodos em que não 
houver expediente administrativo, corn as seguintes descriçOes: 

Sistema eletrônico de segurança por CETY:- 

Po lit 	ateha ___ 

1 DVR 16 canais HikvisionHD 3 mega 14p 1.950,00 - 	1.950 00 

1 HD4TBSata  669,00 669,00 

9 Camera Dome 2.8mm 3 mega 1.440p Hikvision 255,00 2.295,00 

4 3 Camera Dome 2.8mmlmega 720p Hikvision 225,00 L 	675,00 
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5 1 Foote de alirnentacao 12 volts MCM lOap  90,00 90,00 

6 10 Caixa hermdtica 12,00 120,00 

7 8 Caixa de cabo 98,00 784,00 

8 1 Rack organizador 380,00 380,00 

9 12 Conectores p4 4,33 52,00 

1024 Conectores BNC 4,33 104,00 

ii Mao de obra para instalaçAo e pgramação 2.000,00 

TOTAL US 9.119,00 

Sistema de alarmecom interfonia: - 

NAM 1M  

1 1 Central de alarme jt1 active 20 ultra 290,00 290,00 

2 1 Bateriaselada 12v 7ap   75,00 75,00 

3 2 Sirene morey taty 25,00 50,00 

4 12 Infra vermeiho ir pet 500 jfl 52,00 624,00 

5 1 Infra vermelho pet extemojfl DSE-830 268,00 268,00 

6 4 Caixa de cabos de 4 vias telecarn 68,00 272,00 

7 12 Articuladores para Infra 0,83 10,00 

8 2 Kit Interfones /Porteiro eletronico HDL 235,00 470,00 

9 200rnt Cabearnento para interfone 200rnt 0,86 172,00 

10 1 Poste/suporte para interfone 150,00 150,00 

ii ______ Mao de obra para instalação e ppgramaçao 1 000,00 

TOTAL US 3.381,00 

TOTAL GERAL 	 US 12.500,00 

PARAGUAFO pRIMEmo: 0 objeto contratado poderá softer acréseimos ou supressöes, 
condiçoes contratuais, dentro dos limites previstos no §1° do art. 65 da Lei Federal a° 8.666/1993. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Os equipaiflentos deverao ser novos, sern defeitos on avarias, montados e 
instalados estritarnente de acordo corn as descriçOes e condiçOes estabelecidas neste contrato corn supervisão 
do Chefe Geral e Setor de Patrimônio desta Casa. 
I'AJtJGRAFO TERCEIRO: No ato da entrega dos equiparnentos/rnateriais, os mesrnos seräo analisados 
ern sua totalidade, sendo que aqueles que näo satisfizerern as especificacoes exigidas serao devolvidos, 
devendo ser reparados imediatamente a partir do contato feito pela CMJ, cahendo o onus do envio e 
devoluçao dos rnesmos a CONTRATADA. 
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CLAUSULA SEGUNDA - PA ENTREGA DOS PRODUTOS -0 prazo máximo para a 
entrega, montagem e instalação dos bens adquiridos será de ate 30 (trinta) dias, a contar do recebirnento 
do pedido ou ordem expedida pelo departamento de compras que se daM após a assinatura deste. 
PARAGI4AFO PRIMEIRO: A CONTRATADA obrigar-se-á a entregar, montar e instalar os 
bens/equipamentos estritamente de acordo corn as descriçOes e especiflcacOes exigidas, responsabilizando-se 
pela substituiçao total on de algum item, na hipotese de se constatar que estes estejam em desacordo corn as 
especificaçoes avençadas. Os bens deverao estar acompanhados da respectiva Nota EletrOnica (DANFE), 
corn todos os tributos, fi-etes, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham ou incidarn no 
preço contrat ado. 
PARAGRAFO SEGUNDO: 0 fornecirnento dos bens será no Pr&lio da CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, que se localiza na Praça Cel. Joao Guimaraes, 60, Jardinopolis-SP e a montagem e 
instalaço devera ser feita conforrne orientaç&o do responsável pelo patrirnOnio e do Chefe Oeral. 
PAItAGRAFO TERCEIRO: 0 prazo de garantia dos bens fornecidos e dos serviços realizados, forma 
de substituicäo, restituiço ou outra modalidade, será de 12 (doze) meses a partir da entrega e instalaço dos 
mesmos, nos termos da proposta cornercial da contratada datada de 11/03/2019. 

CLAUSULA TERCEIR& - PA VIGENCIA -0 presente contrato tern como vigéncia o 
prazo de ate 30 (trinta) dias que se inicia corn .a ordern expedida pelo departarnento de compras após a 
assinatura deste, e termina corn a quitaço do pagarnento apOs efetiva entrega, montagem e instalaçao, corn 
base na clausula anterior. 

Pelo objeto constante da clausula primeira deste contrato a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, 
para instalaço do Sistema eletrOnico de segurança por CFTV, cornpreendendo equipamentos, material e mo 
de obra a irnportância de R$ 9.119,00, e, para instalaçâo do Sistema de alarme corn interfonia, 
compreendendo equipamentos, material e rno de obra, a importância de R$ 3 381,00 (três mu, trezentos e 
oitentae um reais), perfazendo o total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reals). 
PARAGRAFO PRIMEIRO: Executada a entrega, rnontagem c instalaçao dos equipamentos, a 
CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal (DANFE) referente ao fornecirnento dos equipamentos/materiais, 
com todos os tributos, fretes, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham on incidam no 
preço contratado, bern corno a Nota EletrOnica de Serviços: referente a mao de obra de rnontagern e 
instalaçao, para liquidaçao e. pagarnento da despesa pela CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
mediante cheque ou Ordem Bancarua, creditada em conta conente da contratada, no prazo rnaximo de 10 
(dez) dias, contados da data constante do atesto. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) ou circunstancias que impeçam o 
pagarnento, esta(s) sèrá(ãO) devolvida(s) a CONTRATADA e o pagamento ficará pendente ate que a mesrna 
providencie as rnedidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagarnento iniciar-se-á após a regularizaçao 
da situaçiao on reapresentaçäo do.documento fiscal, nao acarretando qualquer Onus a CONTRATANTE. 
PARAGRAFO TERCEIRO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS reserva-se o dureito de 
recusar o pagamento se, no ato de atestação, os bens fornecidos nao estiverern de acordo com as 
especificacOes apresentadas e aceitas. 
PARAGRAFO QUARTO: Salvo expressa anuência da CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
todo e qualquer pagamento será efetuado direta e exclusivamente a CONTRATADA, exirnindo-se a 
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de todo e qualquer pagamento de obrigaçOes a terceiros, 
por titulos colocados em cobrança, descontos, cauçAo on outra modalidade de circulação ou garantia, 
inclusive quanto a direitos emergentes desta, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais 
titulos, os quais serão devolvidos, incontinentes, a pessoajuridica ou fisica que os houver apresentado. 
PARAGRAFO QUINTO: Os preços incidentes na contratação, por força da legislaço vigente, nao sofrerao 
qualquer espécie de reajuste. 
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CLAUSULA QUINTA - PA DOTACAO ORçAMENTARIA - As despesas decorrentes 
da execução deste contrato correräo por conta da Funçao Prograrnatica: 01.031.0001.2.064 - Manutençäo da 
Secretaria da Cârnara Municipal - Dotaçao Orçamentaria: 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE e Dotacao Orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00.0110 - OUTROS 
sERvlcos BE TERCEIIIOS - PESSOA JIJI4IDICA. 

CLAUSULA SEXTA - PAS PENALJI)APES - 0 não cumprirnento dos prazos 
estipulados no Contrato pela CONTRATADA, ensej ará a incidencia a bern da CONTRATANTE, a tItulo de 
cláusula penal, de 1% (urn por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total dos equiparnentos a 
seremadquiridos, lirnitado a 10% (dez por cento) destes. 
PA11AGRAFO PRIMEIRO: A aplicaçao da multa de mora estabelecida no item anterior näo impede que a 
CONTRATADA rescinda unilateralrnente o contrato e aplique as sançOes previstas nests Clausula. 
PARAGRAFO SEGUNDO: No caso de inexecuçao total on parcial das condicoes acordadas, a Cârnara 
Municipal de Jardinopolis, poderá, garantida prévia defesa, rescindir o contrato e, segundo a gravidade da 
falta cornetida aplicar as seguintes penalidades: 
a)- Adverténcia; 
b)-Multa,no percentual de ate 10% (dez por cento) do valor da contrataçäo; 
c)- Suspensäo t rnporaria de participar de licitaçäo e contratar corn a Administracao, por prazo nAo superior 
a 2 (dois) anos; 
d)- Declaraçao de inidoneidade para licitar on contratar corn a Adnnmstraç& Publica enquanto perdurarern 
Os rnotivos que determinararn sua punicao, on ate que seja prornovida a sua reabilitaçao, que sera concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Adrnrnistraçao Publica pelos prejuizos resultantes e a$s decorndo o 
prazo de sançAo aphcada corn base na ahnea anterior, 
e)- Multa correspondente a diferença de preço resultante de nova contrataço para cornplernentaço on 
realização cIa obrigaçao nAo cumprida 
PARAGRAFO TERCEIIIO As penalidades previstas nas alineas do paragrafo anterior podero ser 
aplicadas curnulativarnente corn a penalidade prevista na alinea "(b)' do rnesmo paragrafo 
PARAGRAFO QUARTO: As penalidades previstas nas alineas (c)" e"(d)" do parágrafo anterior poderao 
tambCni ser aplicadas a empresase: 
a) Tiver sofrido condenaçAo definitiva por praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhirnento de 
quaisquer tributos; - 
b) Tiver praticado atos ilIcitos visando frustrar os objetivos desta cOntrataçäci; 
c) Dernonstrar nAo possuir idoneidade para contratar corn a AdrnmistraçAo Publica em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
PARAGRAFO QUINTO: As multas previstas nesta clausula não tern carAter compensatorio, e 
consequenternente o pagarnento delas nào exirne a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
PARAGRAFO SEXTO: As sançOes sornente podero ser relevadas em raz.o de circunstãncias 
excepcionais, e as justificativas so seräo aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais 
e cornprováveis, a critério da autoridade cornpetente, desde que formuladas no prazo rnaxirno de 5 (cinco) 
dias Uteis da data em que a contratada tomar ciência. 

CLAUSULA SETIMA - PA RESCISAO - Constituem motivos para rescisao 
contratual os previstos no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: A rescisAo contratual poderá ser: 
a) - Determinada per ato unilateral e escrito cia CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOL1S, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
b) - Arnigável, por acordo entrc as partes, mediante autorizaço escrita e fUndamentada da autoridade 
competente, desde que haja conveniência da CAMARA MUNICIPAL DE JARD1NOPOLIS. 

74 
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PARAGRAFO SEGUNDO: A inexecuçäo total ou parcial do contrato enseja a sun rescisäo pela CAMARA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS corn as consequências previstas no contrato e na legislaçao aplicãvel; 
PARALGRAFO TERCEIRO: Em caso de rescisâo prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 
n° 8.666/93, sem que haja culpa dii contratada, será esta ressarcida dos prejuizos regulamentares 
cornprovados, quando houver sofrido. 
PARAGRAFO QUARTO: A rescisao contratual unilateral pela CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS acarreta as consequêneias previstas no artigo 80, incises I a IV da Lei Federal no 8.666/93. 

Constituern OBRIGAçOBS/DIREITOS da CONTRATANTE: 
a) Acompanhar direta e indiretarnente a qualidade dos bens entregues e/ou serviços executados, 

verificando o atendirnento as especificacOes e dernais normas técnicas; 
b) Designar urn funcionário para acompanhar o desenvolvirnento dos serviços e desempenhar as 

atividades de coordenaçao tecnica e adrnirnstrativa, servindo de elo entre as partes, 
c) Efetuar o pagamento em conforrnidade corn os critérios definidos na eláusula quarta deste contrato; 
d) Modificar o contrato, unilateralrnente, para rnelhor adequacão as finalidades de interesse publico, 

respeitadosos direitos da Contratada; 
e) Rescindir o contrato, inclusive nos casos especificados na Lei 8.666/93; 
I) Aphear sançOes rnotivadas, pela rnexecuçAo total ou parcual do contrato, inclulda a advertenci a, 

suspensäo do direito de licitar corn a Câmara Municipal de Jardinopolis e declaraçao de inidoneidade 

Constituem OBRIGAç0ES/DIREIT0S da CONTRATADA: 
a) A CONTRATADA comprornete-se a entregar, montar e instalar os matenais/equiparnentos em 

coñforrnidade corn as especificacoes contidas na clausula prirneira, em pontos das areas internas e 
extemas próxirnos a todos os acessos indicados pelo Chefe Geral e Setor de PatrirnOnio desta Casa. 

b) A ernpresa deverá, obrigatoriarnente, entregar todo o material contratado ern sua totalidade; 
e) A empresa CONTRATADA será (mica responsável pelo padrao dos materiais/equipamentos 

utilizados, obedecendo as quantidades, marcas e rnodelos indicados na Proposta apresentada; 
d) 0 pnazo méxirnO para entrega e instalaçäo sera de ate 30 (trinta) dias. 
e) Manter as condicoes de habilitaçAo durante a vigéncia do contrato; 
f) Ser remunerado pelo fomecirnento dos bens requisitados pela CONTRATANTE, mediante 

apresentacão de Nota Fiscal eletronica (DANFE) e de Serviços; 
g) Responsabilizar-se por todo o curnprimentb do objeto, conforrne preceitos da Lei Civil, Criminal, 

especialmente na forma prevista na Lei n.° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, conforme pactuado 
no presente Termo de Contrato; 

h) Atender outras condiçOes, conforme a proposta apresentada 

SUBCONTRATACAO - 0 presente contrato nao podera ser objeto de cessäo, transferéncia no todo on em 
part; e a CONTRATADA não poderá subcontratar no todo on ern parte, o fornecirnento e rnontagern dos 
bens adquinidos pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PA ALTERACAO CONTRATUAL - A 
alteraçao de quaisquer das disposicoes estabelecidas neste contrato sornente se reputará válida se tomadas 
conhecidas expressamente ern Instrumento Aditivo, que ao presente se aderira, passando a fazer parte dele. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO GESTOR DO CONTRATO - Fica 
designada como gestora do contrato a Servidora Ana Lucia Malvestio Sisti que ocupa o cargo efetivo de 
Oficial de Administracão da Camara Municipal de JardPolisSP___7,,,,,2 9/ 
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A verificaflo da execução e cumprimento do objeto do presente contrato, em 
todos os termos e condiçOes, seth realizada pela gestora responsável. 

CLAUSULA DECIMA TERCEUIA - PA PUBLJCACAO DO CONTRATO - 0 
presente contrato seth publicado de forma resumida na imprensa oficial, nos termos do paragrafo ünico do 
artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMAL QUARTA - DAS DESPESAS DO CONT1IATO - Cada parte 
arcará com as despesas decorrentes dos seus atos. 

CLAUSULA DECIMAL OUINTA - DO F0140 -0 Foro do presente contrato será o da 
Comarca de Jardinopolis-SP., exciuldo qualquer outro. 

Para firmeza do que aqui ficou estipulado, eu, - 
(Ma Lucia Malvestio Sisti), Rësponsavel do Serviço de Contratos e Arquivamento do Setor de Licitaçäo-
Compras, da Cãmara Municipal de Jardinopolis, lavrei o presente termo em 04 (quatro) cOpias de igual teor, 
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes que a tudo assistiram. 

flrnl 
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/ CAMARA MUNICIPAL M, .i 
CONTRATANTE 

THIAGO JAMAI4%TOROT 
CON11ATADA 

32922390870 

/C 

c? 

de 
Carna 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPFn° 

Nome: 
CPF no 
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TERMO BE CIENCIA E NOTIFICAAO 

cA11A1t*. MUNICIPAL BE JARJ)INOPOLIS/SP. 
Contrato n°.: 0312019 
Processo Administrativo fl.0  003/2019 
Objeto: "CONTRATAcAO BE EMPRESA ESPECJALIZADA PARA INSTALAçAO BE SISTEMA 
ELETRONICO BE SEGURANA POR CFTV F BE SISTEMA BE ALARME COM INTERFONIA 
NA SEBE BA CAI\t'Ut& MUNICIPAL BE .JARJMNOPOLIS" 
Contratada: THIAGO JAMAITES MOROTTIL 32922390870 - CNPJ/MF u.'29.171.806/0001-24 
Advogado(s): (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento an TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pan fins de instrução ejulgamento, damo-nos 
par CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitaçAo processual, ate julgamento 
final e sua publicaçao e, se for a caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentals, 
exercer a direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos as despachos e decisoes que vierem a ser 
tornados, relativamente an aludido processo, seräo pubhcados no Diana Oficial do Estado, Cademo do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Comas do Estado de Sao Paulo, de conformidade cam a artigo 90 cIa Lei 
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, apartir de entAo, a contagem dos prazos 
processuais. 

Locale data: 	Jardinópolis, 15 dejulho de 2019. 

WLACONTRATATE: qa

s
rll

Nome e cargo: 	 Ro
E-mail institu&onal: 	 idenciacamarajardinopolis.sp.gov.br  
E-mail pessoal: 	 marlipegorarocamarajardinopolis.sp.gov.br  

PELA CONTRATADA: 
Ass inatura 
Name e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: piutecnologiagmail.com  

(*) Facultativo. Indicar quando j a constituido. 


