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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

    

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042-2019 

CONTRATO N° 225-2019 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n° 14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, n° 115, centro, Cocos -  Bo,  
neste ato representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, médico, 
portador do RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta 
cidade de Cocos-Ba e a empresa  AMANDA  DOURADO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob 
o n° 23.893.012/0001-98, situada na Praça Platão, n° 392, centro, Montalvfinia-MG, representada 
pela se.  Amanda  Dourado da Silva, brasileira, empresária, inscrito no RG sob n° MG-17.938.627 
SSP-MG e CPF sob o n° 104.870.676-14, doravante denominados, respectivamente, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Contrato, originário da dispensa de 
licitação n°042-2019, regido pela Lei Federal n°8.666 de 21/06/1993 e demais normas pertinentes 
doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente contrato, que se regerá pelas 
seguintes clausulas e condições: 

CLAUSULAI— OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 
equipamentos de vigilância eletrônica para atender as necessidades do Município de Cocos-
BA, conforme descrição abaixo: 

ITEM  DESCRIÇÃO  UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 
1  Fonte Cabeada  12 V. 5 A UN 06 95,00 570,00 
2  Fonte  P.O.E, 24v, 5 A UN 08 110,00 880,00  

3  Câmera IP, lente  3.6, 3230 B G3 Full HID 2 
MP,  Lente  2,8mm  Alcance  de 30 metros 

UN 06 720,00 4.320,00 

4  Teclado  USB, plug 8c play, padrâo  ABNT  2 UN 01 35,00 35,00 

5 Mouse USB,  velocidade  de 1200 DPI, Plug & 
Play 

UN 02 21,00 42,00 

6 Conectores BNC  mola parafuso  UN 10 5,00 50,00 

7 CPU  com processador  Core 15, 8GB Ram, 
DDR 3 HID 1TB, DVDR,  Fonte  350 W real  

UN 01 2.800,00 2.800,00 

8 
Painel setorial  90°'  17 dbi  com  radio rocket 
M5  

UN 01 1.400,00 1.400,00 

9 
Gravador  Digital Multi-HD, 8  Canais,  UHD, 
com  HD 4TH 

uN 01 2.000,00 2.000,00  

10 
Smart TV LED, Full HD - Wi-Fi  Conversor  
Digital 2 HDMI USB, 39" 

UN 01 1.800,00 1.800,00 

11  Serviços  de  instalação  e  manutenção  UN 01 2.400,00 2.400,00 
TOTAL 16.297,00 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.°  14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 34881041 
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CLÁUSULA I!- PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE INSTALAÇÃO 

2.1. 0 prazo para fornecimento e instalação  sera  de até 10 (dez) dias após a ordem de 
serviços, devendo proceder da seguinte forma: 

a) Instalação de todos os equipamentos conforme especificações técnicas; 

b) Configuração dos equipamentos para utilização, 

• c) Monitorai-, capturar, gravar, e manter em arquivo eletrônico no equipamento, através 
de Circuito Interno de TV Digital (CFTV), funcionando 24 (vinte e quatro) horas de 
forma ininterrupta, inclusive aos sabados e domingos, as imagens da circulação de 
pessoas onde serão instaladas as  cameras  nas  Areas  defmidas pela CONTRATANTE, 
permitindo identificar autores de ações ofensivas contra o patrimônio ou pessoas para 
fins de representação ou defesa junto 6. autoridade competente. 

d) 0 local a ser instalado o equipamento, devera ser previamente preparado pelo  
CON 	FRATANTE após a orientação técnica da CONTRATADA. 

e) As imagens gravadas no CFTV, em nenhuma hipótese poderão ser divulgadas sem 
prévia autorização da CONTRATANTE. 

f) A  CON 	fRATADA assume a responsabilidade de orientar e treinar equipe designada 
pela direção da CONTRATANTE, sobre a forma correta de utilizar o sistema de 
monitoramento. 

g) Prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, manutenção preventiva e conetiva 
durante o prazo de vigência do contrato; 

g.l. A manutenção preventiva 6 aquela que visa manter os equipamentos dentro das 
condições de utilização com objetivo de reduzirem as possibilidades de ocorrência de 
defeitos por desgastes ou envelhecimento de seus componentes e devera ser realizada 
mensalmente ou quando solicitada pela CONTRATANTE. 

g2. A manutenção conetiva — consiste nos serviços de reparos para eliminar defeitos 
ocorridos sob condições de utilização dos equipamentos, mediante substituição das 
peças que apresentem defeitos ou que já comprometam o uso normal dos 
equipamentos, com a execução de regulagens e ajustes mecânicos ou eletrônicos que se 
façam necessária e  sera  deverá ser realizada medianie solicitação da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA!!! — DO PREÇO 

3.1. 0 valor global do presente contrato é de R$ 16.297,00 (dezesseis mil, duzentos e 
noventa e sete reais) a serem pagos após a execução do contrato. 
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CLAUSULA IV - CONDICOES DE PAGAMENTO 

4.1. 0 pagamento  sera  realizado em até 20 (vinte) dias, após entrega e instalação 
definitiva dos equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 
pelo Município de Cocos-BA, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues e mediante 
apresentação das Certidões de regularidade com o INSS e FGTS válidas na ocasião do pagamento. 

CLAUSULA — DA VIGÊNCIA 

5.1. A vigência do contrato  sera  a partir da assinatura com término previsto para o dia 
30 de agosto de 2019. 

CLAUSULA VI—CRÉDITO ORCAMENTÁRIO 

6.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte 
Elemento Orçamentário: 

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
06.181.022.2009 — Manutenção da Ordem Pública 
4.4.9.0.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente 
3.3.9.0.39.00.00— Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
00 — Fonte 

CLAUSULA VII — DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 
MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

A responsabilidade das partes esta estabelecida nas clausulas e condições abordadas. 
Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada  sera  ressarcida. 0 
descumprimento pela contratada de quaisquer clausulas e/ou condições estabelecidas no presente 
instrumento ensejani a aplicação, pela contratante, das sanções constantes nos artigos 86 e 87 da 
Lei 8.666/93, a saber: 

I - Advertência; 

II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
período de até 24 meses;  

III  - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte 
deste, calculada sobre o valor correspondente; 

IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo não fornecimento dos 
equipamentos; 
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V - Multa de 5% (cinco por cento) çela entrega dos equipamentos fora das 
especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor CONTRATADO; 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA VIII - CONSTITUEM DIREITOS DO CONTRATANTE 

I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e 
lie alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. 

II — Em ocorrendo fatos ou atos que possam prejudicar o equilíbrio econômico financeiro 
do Contrato, as partes, de comum acordo, poderão negociar e firmar um Termo Aditivo ao 
presente Contrato para regular e disciplinar as conseqt.ências da situação então criada de forma a 
evitar qualquer perda de natureza econômica, financeira ou outra qualquer.  

III  - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial.  Art.  66, da Lei 8.666/93. 

IV - Obrigar o CONTRATADO a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos. 

V - Responsabilizar o CONTRATADO pelos danos causados diretamente 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscrlização ou o acompanhamento pelo Órgão 
interessado, An. 7° da Lei 8.666/93. 

VI - Responsabilizar o CONTRATADO pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.  (Art.  71 "caput" da Lei 8.666/93). 

VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste 
artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização. 

VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte os objetos em desacordo com o 
contrato.  Art.  76 da Lei 8.666/93. 

IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.  Art.  77 da Lei 8.666/93. 

X - O descurnprimento total ou parcial das Clausulas descritas neste Contrato implicará 
nas consequências previstas no  Art.  78 e incisos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA IX - CONSTITUEM DIREITOS DO CONTRATADO 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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I - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até 
que seja normalizada a situação.  Art.  79, inc. XV, da ei 8.666/93.  

HI  - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação 
do Contrato, o cronograma de execução  sera  prorrogado automaticamente por igual tempo.  Art.  
79, § 5°, da Lei 8.666/93. 

IV - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até 
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que 
não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.  Art.  59 § 
da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA X - FISCALIZAÇÃO 

10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da entrega e instalação dos 
equipamentos, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato. A 
fiscalização no recebimento e instalação dos equipamentos  sera  de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Administração. 

CLAUSULA XI- GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

11.1. 0 prazo de garantia dos equipamentos  sera  de 12 (doze) meses, após conclusão da 
instalação. 

CLAUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Fornecer e instalar os equipamentos conforme especificado; 

12.2. Fornecer todo material necessário à instalação dos equipamentos como sendo: cabos, 
conectores, sensores  etc;  

12.3. Entregar os equipamentos instalados em perfeitas condições de uso, no prazo determinado 
neste Termo de Referência; 

12.4. Entregar todos os equipamentos novos e acondicionados em suas embalagens originais; 

12.5. Arcar com todas as despesas de transporte, montagem e instalação dos equipamentos, bem 
como, das instalações elétricas, quando necessárias; 

12.6. Responder por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, ainda que 
involuntariamente, a instalações do prédio, mobiliário, máquinas, equipamentos e demais bens da 
CONTRATANTE, ou de propriedade de terceiros, durante a instalação dos equipamentos, 

Rua Presidente Juscelino, n°  115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

,7)c 



41? 

M Fie Pr/ 	t;( Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COlgatu  
ce-,4-4?- 

L.sit
,  
OCO 

GOVERNO MUNICIPAL 

substituindo os bens por outros semelhantes, no prazo de até 10 (dez) dias após decisão final, 
devendo ser dada A CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia; 

12.7. Prover seus funcionários com os equipamentos de proteção adequados à instalação dos 
equipamentos; 

12.8. Substituir os equipamentos e/ou refazer qualquer correção na instalação acuada pela 
fiscalização do contrato; 

12.9. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização do contrato; 

12.1. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

12.2. Relatar  it  fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nos 
equipamentos; 

12.3. Prestar, sem  onus  para a CONTRATANTE, manutenção preventiva e corretiva durante o 
prazo de vigência do contrato; 

CLAUSULA XIII - OBRIGACCES DA CONTRATANTE 

13.1. Promover, através de representante, o acompanhamento da execução do Contrato 
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte daquela; 

13.2. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal de acordo com o prazo e forma prevista neste 
instrumento, mediante comprovação da perfeita execução da instalação dos equipamentos. 

13.3. Permitir aos funcionários da CONTRATADA, encarregados da execução do objeto 
contratado, livre acesso ao local, possibilitando-lhes executar as instalações dos equipamentos e 
realizarem as verificações técnicas necessárias; 

13.4. Proporcionar A CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente a instalação dos equipamentos; 

13.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos A execução do contrato, 
especialmente quanto à aplicação de sanções, As alterações e As revisões do Contrato. 

13.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado. Prestar esclarecimentos c 
informações solicitadas pela CONTRATADA. 

13.7. Receber os serviços descritos e especificados na Proposta da CONTRATADA. 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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13.8. Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento dos serviços pela 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, 
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao 
período total do atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

CLAUSULA XIV — CASO FORTUITO E FORCA MAIOR 

14.1. As partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas 
obrigações sob este Contrato em decorrência de casos fortuitos ou eventos de força maior 
que impeçam temporária ou definitivamente o cumprimento de quaisquer dessas 
obrigações, conforme disposto do Código Civil Brasileiro. 

14.2 A parte que pretender se valer da tmoneração prevista nesta Cláusula deverá 
• informar a outra, de imediato e por escrito, da ocoirência do caso fortuito ou evento de 
força maior, informando também o prazo estimado de duração do referido evento. 

CLAUSULA XV - DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRACÃO 

15.1. Ocorrendo as situações previstas nos  arts.  77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente 
Contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos  arts.  77 e 80 da mesma Lei. 

15.2. A inexecução total ou  partial  do Contrato, prevista no  art.  77 do referido diploma 
legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências contratuais: 

• a) Aplicação das penalidades previstas na Clausula Segunda; 
b) Execução da garantia contratual, se houver; 
c) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados 

Administração. 

CLAUSULA XVI— DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

16.1. Durante o período que vigora o presente contrato o CONTRATADO, manterá as 
condições de habilitação e qualificação exigidas através dos artigos 28 e 29 da Lei 8.663/93. 

CLÁUSULA XVII.— DO FORO 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Cocos-BA, 30 de julho de 2019. 

MUNICIPI 
CNPJ: 14.2 .012/0001-75 

CON TANTE 

aatocto 	LLA 
A DOURADO DA SILVA-ME 

CNPJ: 23.893.012/0001-98 
CONTRATADA 

17.1. As partes elegem o foro da Comarca do CONTRATANTE, como único, para 
dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por 
mais especial que seja. 

E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) 
vias de igual forma e teor. 

"CatkM>
\ 

.1kIs N.  051   (:" iC> 
Cr)) 

-,inatura/ 
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EXTRATO DE CONTRATO N°225-2019 

ESPÉCIE/N°: Dispensa de Licitação n°  042-2019 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  24, II, datei 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 126-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA:  Amanda  Dourado da Silva-ME — CNPJ: 23.893.012/0001-98- OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de equipamentos de vigilância eletrônica para atender 
as necessidades do Municfpio de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: 12$ 16.297,00 (dezesseis mil, duzentos e noventa e sete 
reais) - VIGÊNCIA: 30 de julho de 2019 a 30 de agosto de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 — 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 06.181.022.2009 — Manutenção da Ordem Pública - 
4.4.9.0.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente - 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica - 
00 — Fonft —LOCAL E DATA: Cocos-BA, 30 de julho de 2019—Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 

Rua Presidente Juscelino, 115. Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOSCOCOS 
. 	GOVERNO MUNICIPAL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  126-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°042-2019 

ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Cocos-BA, Marcelo de Souza Emerenciano, no uso de suas 
atribuições legais e, conforme previsto no  art.  43, VI da Lei Federal n° 8.666/93, resolve 
adjudicar o objeto da contratação em favor da empresa  AMANDA  DOURADO DA 
SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob o n°23.893.012/0001-98, situada na Praça Platão, n° 
392, centro, Montalvânia-MG, pelo valor global de R$ 16.297,00 (dezesseis mil, 
duzentos e noventa e sete reais). 

Cocos - BA, 30 de julho de 2019. 

9frfarcea)44 Souza Enterenciano 
Trefeito Alunicipar 
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LICITAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ns'  126-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°042-2019 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 126-2019, Dispensa de Licitação n° 042-2019, 
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação da empresa  
AMANDA  DOURADO DA SILVA-ME, inscrita no CNP.1 sob o n° 21893.012/0001-98, 
situada na Praga Platão, n° 392, centro, Montalvánia-MG, pelo valor global de R$ 16297,00 
(dezesseis mil, duzentos e noventa e sete reais). o 
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CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N' 225-2019 

ESPÉCIE/N°: Dispensa de Licitação n' 042-2019 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  24, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 126-2019 - CONTRATANTE: Municipio de Cocos-BA - CNPJ: 
14.22/012/0001-75 - CONTRATADA:  Amanda  Dourado da Silva-ME - CNPJ: 23.893.012/0001-98- OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de equipamentos de vigilância eletrônica para atender 
as necessidades do Municipio de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: R$ 16.297,00 (dezesseis mil, duzentos e noventa c sete 
reais) - VIGÊNCIA: 30 de julho de 2019 a 30 de agosto de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 06.181.022.2009 - Manutenção da Ordem Pública - 
4.4.9.0.52.00.00- Equipamentos e Material Permanente - 3.3.9.0,39.00.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica - 
00 	Fonte -  LOCALE  DATA: Cocos-BA, 30 de julho  dc  2019 -Marcelo de  Sown  Emerenciano - Prefeito Municipal. 
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