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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2018, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO E A 

EMPRESA SEGURATEL ALARMES ELETRÔNICOS LTDA ME: 
 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 

Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson de Carli, brasileiro, 

casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e 

domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa SEGURATEL 

ALARMES ELETRÔNICOS LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 01.420.240/0001-08, 

com sede na Rua Arthur Milani, nº 735, sala 04, Centro do Município de Frederico Westphalen/RS, por intermédio 

de sua sócia, Maria Sueli Pereira da Silva, portador da carteira de identidade nº 6029757661, expedida pela SSP/RS, 

inscrita no CPF sob o nº 654.690.380-68, residente e domiciliada na Rua Nolci Antônio Sebben, nº 53, Centro de 

Frederico Westphalen/RS, de ora em diante denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que, 

mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria; 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII 

do art. 55 do mesmo diploma legal; e 

c) O Processo Licitatório nº 70/2018 – Carta Convite nº 004/2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

de disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo Web e App acompanhado de hospedagem 

e software de transmissão e acompanhamento de imagens em tempo real com foco em prevenção de riscos e 

demais serviços com fornecimento de equipamentos, nos prédios públicos do município de Liberato Salzano, ou em 

outras dependências quer municipal ou de terceiros, conforme o interesse e conveniência do Município, observando as 

condições, especificações e descritivos constantes neste contrato 

 

Lote: 01 - Sistema de Videomonitoramento Preço Total do Lote: R$ 31.560,00 

Item Especificação Unid. Quant. Preço Unit.  Preço Total 

1 Câmeras de Videomonitoramento UN 13  2.000,00  26.000,00 

2 Conversor Nuvem/HDMI UN 1  4.000,00  4.000,00 

3 Armazenamento em Nuvem UN 13  80,00  1.040,00 

4 Sistema APP e Plataforma Web UN 13  40,00  520,00 

 

2.2 É possibilitada a ampliação ou redução, temporária ou definitiva, dos serviços ora contratados, nos termos e limites 

conforme disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante requisição justificada e formaliza 

pela Secretaria Municipal ou por razões de interesse público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DA MERCADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) A CONTRATADA fornecerá e iniciará a prestação/execução dos serviços de Disponibilização da Plataforma, 

em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Compra/Autorização Faturamento/Nº de empenho. 

b) O processo de implantação e operacionalização dos serviços deverá atender e respeitar o seguinte cronograma 

a partir do décimo dia útil após o recebimento da Ordem de Compra/Autorização Faturamento/Nº de empenho. 

Serviços / Tarefas Prazo início Prazo Término 

Início Treinamento Até 10 dias Até 20 dias 

Disponibilização Acesso Até 10 dias Até 20 dias 

Instalação das Câmeras Até 10 dias Até 30 dias 

Operação normal Até 40 dias Até 60dias 

c) A operação normal terá seu início, depois de realizados a confirmação do cadastramento dos usuários 

administradores e seu treinamento realizado, consideradas a inclusão no sistema das câmeras. 

d) Para possibilitar a CONTRATADA, a plena capacidade de consecução do cronograma, a CONTRATANTE 

fornecerá obrigatoriamente junto a Ordem de Compra a relação dos locais onde deverá (ão) ser(em) instalada(s) a(s) 
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câmera(s) mediante planilha contendo o local (endereço completo), bem como a quantidade de câmera(s) e o 

direcionamento para onde deverá (ão) estar apontada(s). 

e) A eventual inconsistência e/ou falta da relação completa dos locais na Ordem de Compra, ensejará o 

postergamento da exigibilidade de finalização na mesma proporção em que for necessário para a regularização desta 

informação, desde que notificada a CONTRATANTE pela CONTRATADA, num prazo de 05 (cinco) dias úteis após 

o recebimento da mesma, para regularização das inconsistências. 

f) O processo de implantação e operacionalização dos serviços deverá atender e respeitar o seguinte cronograma 

salvo que decorreria das forças da natureza falta de energia e ausência de rede de internet.  

g) Em caso de impossibilidade técnica de instalação, deverá a mesma ser informada mediante comprovação das 

razões desta impossibilidade, quando, então será buscada de forma negociada uma solução que contemple as 

necessidades e condições técnicas para a instalação das câmeras. 

h) Será considerada como impossibilidades técnicas a inexistência de infraestrutura de redes de comunicação por 

parte dos provedores instalados do CONTRATANTE, inexistência de infraestrutura elétrica por conta da 

concessionária destes serviços, ou condições de segurança para a preservação dos equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) O valor total de aquisição dos equipamentos para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), conforme a Cláusula Segunda. 

b) O pagamento relativo à aquisição dos equipamentos poderá será efetuado em até duas vezes, do mês 

subsequente a execução do objeto do presente Contrato.  

c) O valor mensal dos serviços para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 1.560,00 (um mil, 

quinhentos e sessenta reais), sendo valor anual de R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais), conforme a 

Clausula Segunda. 

cc) O valor mensal dos serviços será pago, de acordo com a aquisição dos equipamentos. 

d) O pagamento das mensalidades relativas aos serviços será realizado em até 15º (décimo quinto) dia do mês 

subsequente da prestação do serviço juntamente com apresentação de Nota Fiscal Eletrônica.  

e) Os valores acima representam o valor inicial do Contrato, e poderá ser alterado na medida em que forem 

adicionadas mais câmeras. 

f) A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada via e-mail. 

g) Os pagamentos serão realizados através de agência de rede bancária, em conta corrente da CONTRATADA 

(Pessoa Jurídica). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correm por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

1.004.4490.52 1 4/2018 Readequação De Prédios Públicos 

2.004.3390.39 1 20/2018 Manutenção Das Atividades Do Gabinete 

1.036.4490.52 1 355/2018 Adequação Sede Secretaria De Agricultura 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

a) O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo o mesmo ser 

prorrogado. 

b) Em caso de prorrogação do presente Contrato, os preços poderão ser reajustados anualmente, no que couber 

de acordo com o IGPM-FGV (Índice Geral de Preços do Mercado – Apurado pela Fundação Getúlio Vargas) ou 

qualquer outro índice que vier a substituí-lo em caso de negativo observada a Legislação Federal que regulamenta o 

reajustamento. 

c) Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATADA de pleno direito, a qualquer momento, em caso de 

inadimplemento de qualquer das cláusulas, sem prejuízo da cobrança de indenização pelas perdas e danos e lucros 

cessantes sofridos pela parte prejudicada e ainda em casos de falência, recuperação judicial, extrajudicial ou liquidação. 

d) Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE de pleno direito, a qualquer momento, em caso do 

não cumprimento do serviço prestado, sem não cumprimento do serviço prestado, sem prejuízo da cobrança de 

indenização pelas perdas e danos e lucros cessantes sofridos pela parte prejudicada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA 

III.1 DOS REQUISITOS DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB 

a) Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica de videomonitoramento, para subsidiar os 

processos de controle, ações e atividades de Gestão Comunitária de Segurança, a solução deverá ter as seguintes 

características técnicas mínimas: 

b) O sistema deverá permitir a inclusão do mapeamento das áreas de interesse sob o ponto de vista de gestão de 

risco, bem como a identificação e segmentação das mesmas. 

c) O Sistema deverá fornecer uma Plataforma tecnológica de comunicação tipo rede social permitindo o 

cadastramento de pessoas vinculadas ao projeto de gestão de riscos, autoridades, bem como dos munícipes interessados 

em participar do mesmo desde que autorizados pelo Gestor do Sistema. 

d) O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de disponibilização 

pela CONTRATANTE de sítio na internet que por ela deve ser gerido ou administrado. 

e) O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service” ) que significa “programa como 

serviço”. Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma empresa, neste caso um programa 

utilizado via uma conexão à internet.  

f) Serão considerados neste caso, basicamente, para este sistema, sites de Computação em Nuvem, que deve 

oferecer os serviços online. 

g) Deverá permitir acesso via computadores e Notebooks, bem como acesso a Tabletes e Smartfones tanto 

utilizando sistemas operativos baseados em Android como em IOS. 

h) Sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras associadas ao mesmo. 

i) O Sistema não deverá exigir investimentos em requer aquisição de hardware de gravação e instalação local, 

como Servidores, Storage e Sistemas de Roteamento específicos. 

j) O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação local, de custo 

oneroso. 

k) A Plataforma deverá suporta tecnologia “p2p” que conecta câmeras automaticamente, conforme a solução de 

câmeras especificada neste contrato.  

l) Deve suportar conexão com câmeras IP e analógicas, DVRs e NVRs que tenham o protocolo de comunicação 

“RTSP”. 

m) Deve permitir gravação de vídeo em formato Time Lapse e download em formato no mesmo tipo. 

n) Deve permitir recuperação de imagens gravadas com busca através de “MINIATURAS” e especificação do 

“Time Line” (linha do tempo) 

o) Deve permitir ilimitados acessos simultâneos, permitindo ainda que a mesma visualização seja feita em forma 

de mosaicos de visualização de câmeras com até 16 câmeras. 

p) Deve permitir a criação de mosaicos personalizados, por usuários ou tipos de acesso. 

q) Deve fornecer ainda suporte de eventos de câmeras com alertas via e-mail e/ou SMS. 

r) Deve ter flexibilidade para permitir a instalação de ilimitadas câmeras com ilimitados usuários. 

s) Deve ainda suporta câmeras “PTZ”. 

t) Deverá ainda o sistema dar suporte a visualização das gravações com “Time Line” configurada em linha do 

tempo para 1 dia, 6 horas, 3 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos e 1 minuto. 

u) Deve permitir a sincronização de vídeo de múltiplas câmeras para acompanhamento no mesmo horário. 

v) Deve permitir e dar suporte ao transporte de áudio. 

w) Deverá ainda oferecer suporte de conexão às câmeras através do protocolo universal “ONVIF” e do protocolo 

“RSTP”. 

x) Deverá o sistema fornecer ainda uma “Interface Administrativa” que permita o acompanhamento em tempo de 

real do consumo de tráfego (banda) e armazenagem (Storage) para cada câmera vinculada ao sistema. 

y) Deverá ainda o sistema fornecer em caso de solicitação, “log” (histórico) de atividades administrativas 

completo com horário de login de cada usuário. 

z) Deverá permitir aos gestores a criação de novos usuários e a administração dos níveis e condições de acesso. 

aa) Deverá ainda permitir que a gravação das câmeras possa ser feita somente por ocasião de eventos 

(movimentos). 

bb)Deve permitir a gravação de eventos “full time” (o tempo todo) na condição 24x7 para todas as câmeras 

instaladas. 

cc) Deve permitir a gravação e armazenagem por no mínimo 07 (sete) dias para cada uma das câmeras integradas 

ao sistema, e por até 24 (vinte e quatro) meses, se necessário e conforme determinação do Gestor do Sistema para as 

câmeras de interesse específico, respeitado as condições contratuais. 
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dd)Deverá ainda permitir em casos de compatibilidade tecnológica (para as câmeras especificadas no presente 

TR), sejam feitos ajustes de configuração das mesmas, via “webbrowser”. 

ee) Deverá permitir ajustar o “log” de câmeras para mudança de permissão de acesso, câmera deletada, ajustes de 

configuração, etc. 

ff) Deverá ainda o sistema permitir cadastrar endereço, georreferenciado do local onde estão instaladas as câmeras 

do sistema. 

gg)O Sistema deverá permitir ainda que seja feita a gravação de câmeras em alta resolução, compreendidas ai 

câmeras com mais de 4MP e frame rate de até 30FPS. 

hh)O sistema deverá oferecer garantia de disponibilidade mínima igual ou superior a 99,99997% do tempo, tendo 

em vista sua utilização em regime 24x7. 

ii) Todas as conexões de usuários e câmeras deverão utilizar conexão segura HTTPS. 

jj) As telas e menus bem como o acesso ao Sistema devem ser feito todo no vernáculo, e com linguagem simples 

e clara. 

kk)O sistema deve permitir a instalação de conversores “Nuvem/HDMI”, para a visualização das imagens em TVs 

monitor, nos locais escolhidos pela CONTRATANTE. 

 

III.2 DOS REQUISITOS DO APLICATIVO PARA AS PLATAFORMAS ANDROID E  IOS 

a) Disponibilização de aplicativo para as plataformas Android e IOS para as autoridades públicas e opcionalmente 

para os munícipes, com as seguintes opções de serviço: 

b) O sistema deverá permitir a inclusão do mapeamento das áreas de interesse sob o ponto de vista de gestão de 

risco, bem como a identificação e segmentação das mesmas. 

c) Cadastro de usuários por código de acesso. 

d) Opção de pânico por SMS com geolocalização. 

e) Permitir publicação de fotos e vídeos. 

f) Permitir visualizar câmeras ao vivo. 

g) Opção para fazer comentários. 

h) Opção para cidadão reportar eventos, reclamações e sugestões. 

i) Opção de criar enquetes e pesquisa de satisfação. 

j) Opção de criar questionários de perguntas com notas para cada pergunta e exibição de resultados em gráfico. 

k) Opção para exibir documentos. 

l) Opção para cadastrar placas de veículos. 

m) Opção de cadastro dos usuários com consulta e validação de CPF. 

 

III.3 DOS REQUISITOS DE GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS 

a) Imposta a necessidade de implementar uma solução tecnológica, para subsidiar os processos de controle e 

atuação dos Conselhos Comunitários de Segurança e das competentes ações e atividades de Gestão Comunitária de 

Segurança, deverá ainda a CONTRATADA fornecer sistema de gravação e armazenamento de imagens das câmeras 

associadas ao mesmo com as seguintes características técnicas mínimas: 

b) O Sistema não deverá exigir investimentos em requerer a aquisição de hardware de instalação e gravação local, 

como Servidores e Storage, DVR, NVR, HVR ou NVD, ou ainda Sistemas de Roteamento específicos. 

c) O Sistema também não poderá exigir a aquisição de licenças ou programas de instalação local, de custo 

oneroso. 

d) O Sistema deverá oferecer solução integrada totalmente WEB (internet) sem a exigência de disponibilização 

pela CONTRATANTE de sítio na internet que por ela deve ser gerido ou administrado. 

e) O sistema deverá funcionar nos moldes SaaS (“Software as a Service”) que significa “programa como serviço”. 

Definido “Serviço” aqui como o produto ou trabalho oferecido por uma empresa, neste caso um programa utilizado via 

uma conexão à internet. 

 

III.4 DOS REQUISITOS DAS CÂMERAS 
a) O fornecimento das câmeras de videomonitoramento, serão instaladas em ambientes externos e para a 

visualização de locais públicos do município. 

b) O fornecimento de toda infraestrutura para o perfeito funcionamento das câmeras, aí incluídos: caixas aéreas 

de equipamentos, caixas de proteção das câmeras, suportes das caixas de fixação das câmeras, switchs gigabit, cabos 

de dados, cabos de alimentação, nobreaks, tudo instalado e configurado. 

c) As câmeras a serem disponibilizadas deverão atender as exigências técnicas abaixo: 

d) Câmera fixa do tipo Canhão de alta definição. 
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e) Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede Fast Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, compatível 

com conector RJ-45. 

f) Devem suportar os seguintes protocolos de rede: T C P/ I P, I C M P, H T T P, H T T P S , F T P, D H C P, D 

N S , D D N S , R T P, R T S P, R T C P, NTP, UpnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 e Bonjour.. 

g) Deve suportar alimentação por meio da tecnologia Power Over Ethernet (conforme padrão IEEE 802.3at ou 

802.3af, de acordo com a potência da câmera). 

h) Deve possuir sensor com tecnologia 1/3” Progressive Scan CMOS. 

i) Deve operar na seguinte condição de luminosidade 0,01 Lux sem IR 

j) Deve possuir função dia/noite (day/night) com acionamento automático IR. 

k) Deve possuir a tecnologia Digital WDR (Wide Dynamic Range) 

l) Deve possuir lente ajustável de 2.8 mm, ângulo horizontal de 105°, 4 mm ângulo horizontal de 84° e 6 mm, 

ângulo horizontal de 55°. 

m) Deve possuir tecnologia Digital Noise Reduction (3D DNR). 

n) Deve possuir fonte de luz infravermelho com alcance mínimo de até 30 metros (IR). 

o) Deve permitir configuração de máscaras de privacidade. 

p) Deve suportar compressão de vídeo H.264+ e H.264 (MPEG-4), Motion JPEG (MJPEG). 

q) Devem possuir recursos de Dual Stream. 

r) Deve possuir VBR (Vidio Bit Rate) na faixa 32kbps – 16Mbps. 

s) Deve possuir resolução de 2688 x 1520. 

t) Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas seguintes resoluções: (2688 × 

1520), (2304 × 1296), (1920 × 1080) e (1280 × 720), no stream principal. 

u) Deve possuir capacidade de operar com até 30 fps (Frames por Segundo) nas seguintes resoluções: (640 × 360) 

e (352 × 288), no stream secundário. 

v) Deve fornecer suporte à tecnologia ROI que concentra a análise de vídeo de região de interesse sem perder a 

alta qualidade da imagem. Para a região inalterada, transmite com menor resolução. 

w) Deve fornecer suporte a controle de compensação de luminosidade (Backlight compensation).  

x) Possuir recursos vídeo embutidos (Embedded), como a ultrapassagem de linha ou cerca virtual. 

y) Deve permitir a gravação por detecção de movimento, e de intrusão em áreas de interesse. 

z) Permitir a detecção de movimento sem estar associada a sensores/alarmes externos. 

aa) Deve possuir slot para instalação de cartão de memória tipo Micro SD/SDHC/SDXC com capacidades de até 

128GB. 

bb) Deve possuir capacidade de configuração NAS suportando as seguintes tecnologias: NFS, SMB/CIFS. 

cc) Deve possuir a capacidade de ajuste de imagens de no mínimo os seguintes parâmetros: Rotação, Saturação, 

Brilho e Contraste por software ou via web browser. 

dd) Devem seguir padrão ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. 

ee) Deverão ser fornecidos todos e quaisquer tipos de acessórios necessários à fixação das câmeras em parede ou 

teto. 

ff) Possuir capacidade de integração com o sistema de monitoramento fornecido. 

gg) Deve possuir consumo máximo inferior a 5,0 W.hh) Deve possuir capacidade de operar em temperatura 

entre -30°C até 60°C e umidade relativa de até 95% (não condensada). 

hh) Deve possuir grau de proteção IP67. 

ii) O peso máximo da câmera, não pode ultrapassar a 550 g. 

jj) Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores externos, mesmo quando estes estiverem montados 

no mesmo gabinete. 

kk) Devera possuir Nobreak com capacidade e autonomia mínima de 120 (cento e vinte) minutos. 

ll) Deverão ser Plug and Play, ou seja, ao ser energizada a mesma deverá auto ajustar-se às condições de 

iluminação existentes, sem necessidade de intervenção humana, e já virem montadas de fábricas, com todos os 

acessórios compatíveis, não sendo aceito adaptações em campo. 

 

III.5 DO SUPORTE E GARANTIA TÉCNICA 

a) A CONTRATADA e somente esta será responsável pela substituição, troca ou reposição dos equipamentos 

instalados, no prazo máximo de 24 (horas) horas úteis, salvo o prazo dependendo de Ordem de Compra. 

b) A CONTRATADA é a única autorizada a fornecer os equipamentos e serviços para substituição, manutenção, 

troca ou reposição dos equipamentos instalados, cabendo a ela a terceirização do mesmo. 

c) A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico e a manutenção corretiva e evolutiva da solução, incluindo 

suporte e evoluções proprietárias da ferramenta, contados a partir da parametrização e do aceite final do produto; 
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d) Manutenção Corretiva: Deverá ser fornecida durante todo período de vigência do Contrato, correção de 

defeitos da solução, que causem problemas de uso ou funcionamento dos sistemas. 

e) Fornecer, sem quaisquer ônus as correções de erros de programação que forem detectados nos módulos que 

compõem a solução contratada; 

f) Fornecer a documentação técnica adequada para que os técnicos da CONTRATADA efetuem as atualizações 

quando necessárias. 

g) Ainda se constituem obrigações de Suporte e Manutenção: Dispor de corpo técnico qualificado para garantir 

os serviços de suporte/manutenção técnica.  

h) O suporte técnico será acionado por meio de abertura de chamado técnico feito pela CONTRATANTE 

diretamente à CONTRATADA, por telefone ou Internet, nos seguintes termos: 

i) Deverá ser fornecido pela CONTRATADA, número de telefone para contato com o centro de atendimento e 

suporte e também endereços de correio eletrônico para contato com o centro de atendimento e suporte. 

j) Todos os chamados técnicos feitos pela CONTRATANTE deverão ser registrados pela CONTRATADA em 

software informatizado, para acompanhamento e controle da execução dos serviços; 

k) Deverá ser prestado atendimento de suporte por telefone das 08:00h às 17:30h, de segunda-feira a sexta-feira, 

estando incluso neste, a análise remota de problemas; 

l) O prazo para a conclusão do atendimento de um chamado técnico, telefônico ou no local, dependerá do seu 

nível de severidade, que será estabelecida por técnico da CONTRATANTE, em função do nível de criticidade do 

problema. 

m) Cabe a CONTRATADA, a manutenção preventiva, e corretivas tais como limpeza e ajustes nas lentes e 

conexões dos cabos de alimentação/comunicação, além da manutenção das caixas de proteção e nos suportes de 

afixação dos referidos equipamentos, incluídos verificação e testes de comunicação e das tensões de alimentação dos 

equipamentos, sendo os referidos serviços cobrados da seguinte forma: hora técnicas mais despesas de deslocamento e 

hospedagem e alimentação se houverem 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 
I – empenhar os recursos necessários, garantido o pagamento das Notas Fiscais em dia, nos prazos e condições 

ajustadas neste Contrato; 

II – controlar e acompanhar toda a execução do contrato;  

III - Fornecer, a infraestrutura de computadores e demais equipamentos para o treinamento de uso da Plataforma. 

IV - Fornecer o ambiente para o treinamento, bem como acesso à internet; 

V - E de responsabilidade do CONTRATANTE, fornecer aos seus colaboradores os equipamentos de acesso a 

Plataforma WEB disponibilizada pela CONTRATADA as suas próprias custas; e 

VI - Fornecer a relação dos endereços de instalação das câmeras conforme presente Contrato. 

 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

I - Efetuar a entrega/execução do objeto de acordo com as especificações e condições estipuladas no instrumento 

convocatório;  

II - Assumir todos e quaisquer ônus referentes a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e todas 

as demais despesas resultantes da execução do presente contrato;  

III - Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução contratual; 

IV - A CONTRATADA fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes da 

prestação de serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer 

natureza eximindo o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 

incluída no cômputo do valor do presente Contrato. 

V - Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência das responsabilidades do 

presente Contrato, e das obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 

personalíssimo. 

VI - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as exigências contidas nele. 

VII - Disponibilizar número de telefones, celulares e-mails ou outro meio hábil para comunicação para efetivação 

dos pedidos durante o período contratual. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

a) O presente Contrato obriga as partes contratantes e seus sucessores, os quais devem cumprir fiel e 

integralmente dos termos da avença, pelo prazo acordado; e 
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b) O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da 

Lei Federal nº 8.666/93, independentemente de interpelação ou notificação judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
a) A não prestação dos serviços de nos prazos assinalados importará na aplicação à CONTRATADA de multa 

diária na ordem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, limitada a 20% (vinte por cento) do valor 

contratual; 

b) À CONTRATADA, se recusar a prestar os Serviços previstos no Contrato dentro do prazo de validade da 

proposta será aplicado multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta comercial ajustada. 

c) Será propiciada ampla defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas neste 

Contrato; 

d) A aplicação da penalidade poderá ser suspensa quando devidamente justificada a impossibilidade de 

cumprimento dos prazos, respaldada por razões técnicas devidamente comprovadas. 

e) O não cumprimento do prazo pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA de multa diária 

na ordem de Contrato, limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FISCAL CONTRATO 

O Contratante nomeará como representante o infra-assinado, como fiscal desta contratação. 

Subcláusula Primeira – O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a 

execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; e solicitar a Administração a aplicação de 

penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização atuará durante toda a vigência do presente contrato. 

Subcláusula Terceira - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  

As partes elegem o Foro de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja 

para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 05 dias do mês de 

novembro do ano de 2018. 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 

Gilson de Carli – Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Lourdes Valduga Sfredo 
Secretária M. da Administração 

Fiscal da Contratação 

 

 

 

SEGURATEL ALARMES ELETRÔNICOS LTDA ME 

Maria Sueli Pereira da Silva 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 
 

 

Nome: Hermes P. Pasqualotto    Nome: Fabiele Marcolan 

CPF: 255.650.360-20     CPF: 031.140.390-57 


