
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
"A Capital Econômica do Estado"

CNPJ(MF) 02.773.216/0001 -15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 X, J'
CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 011/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DOS
TRABALHOS DESTA CASA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA E A EMPRESA VISUAL
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a GAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, inscrita no CNPJ sob o n" 02.773.216/0001-15, com sede
nesta cidade, na Rua das Mangueiras, n° 10. Centro, neste ato representado por seu
Presidente, Vereador José Ferreira Barres Filho, brasileiro, casado, portador do CPF sob
o no 117.456.141-68 e RG sob o n" 1.516.549 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua
Dom Bosco, n" 354, bairro Senador, Araguaína/TO. doravante designada
CONTRATANTE, e a Empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, localizada na
Rua Rio Espera, n° 363, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30710-260, inscrita
no CNPJ n° 23.921.349/0001-61, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representado pelo Senhor Joaquim Amorim Pereira, brasileiro, Sócio Diretor Comercial,
portador do RG n° 2.994.294 SSP/MG e inscrito no CPF n° 427.670.916-49, residente e
domiciliado na Rua Rio Espera, n" 76, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, têm entre
si, justo e avençado o presente Contrato de Fornecimento, pelas normas da Lei Federai n°
8.666/93 e posteriores alterações e Lei Federal n° 10.520, do Processo de Licitação por
Pregão n° 004/2018 e pelas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para
fornecimento, instalação e manutenção de sistema para automatização dos
trabalhos desta casa, conforme especificações técnicas contidas no termo de
referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

3.1. Vinculam-se ao presente Contrato, todas as regras e condições estabelecidas na
Proposta de Preço da CONTRATADA, no Editai do Pregão Presencial n° 004/2018 e seus
Anexos, que passam a integrar este Instrumento.

Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou er
parte das regras estabelecidas no Edital, sob pena de sofrer as sanções legais.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 154.390,00 (cento e
cinqüenta e quatro mil trezentos e noventa reais).

Segue quadro descritivo dos quantitativos e valores dos itens:

PLANILHA DE ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

HARDWARE:

ITEM QTD DESCRIÇÃO
MARCA/

MODELO

VALOR

ÜNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

1 5
Monitor LED TV 49" para painel
apreqoador

LG/49LW300C R$ 2.944,00 R$ 14.720,00

2 1
Suporte único de fixação dos monitores
para painel

VISUAL/SP-49 R$ 640,00 R$ 640,00

3 1
OPU e processador de vídeo do painel
apregoador

OPU centrium/fastiine 7100

placa de vídeo off board
VGA NVIDIA EVGA

GeForce / GT210 Sistema

Operacional/Windows 10

R$2.800,64 R$ 2.800,64

4 1

OPU de Gerenciamento e Operação do
SEV / Plataforma Gerenciadora e de
Controle com monitor 18,5", teclado e
mouse

ZOTAC/CI323

AOC/E970SWNL

MULTILASER/TECLADO E

MOUSE USB

R$ 3.334,40 R$ 3.334,40

5 1
Terminal da presidência com tela 15"
touchscreen

ZOTAC/CI323

MONITOR TOUCH

TANCA7TMT-520 15"

MULTILASER7TECLAD0 E

MOUSE USB

SISTEMA OPERACIONAL /

WINDOWNS 10

R$ 3.328,00 R$ 3.328,00

6 2 Acess Point UBIQUITI/NM R$ 358,40 R$ 716,80

7 2 Sw/itcti DLINK/1016D R$634,88 R$ 1.269,76

8 Extensor HDMI ATEN / VESOO R$ 3.584,00 R$ 3.584,00

9 1 Chaveador HDMI 4:1 HDMATTERS / 4x1 R$441,60 R$ 441,60

10 17
Terminais biométricos para Registro de
Presença e Voto - Modelo 1

VISUAL/TV300 ,  R$910,00 R$ 15.470,00

11

Terminal biométrico de Palma para
Registro de Presença e Voto - Modelo
II

VISUAL/TV3000 R$ 3.276,00 R$ 3.276,00

12 1
Interface Controle e Corte Automático

de Microfones
VISUAL/MC16 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

SOFTWARE:

ITEM QTD DESCRIÇÃO
VALOR

ÜNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

13 1 Software do painel apregoador R$ 7.283,39 R$ 7.283,39

14 17 Software terminais biométricos de presença e voto - Modelo I R$ 2.276,06 R$ 38.693,02

15 1
Software terminais biométrico de palma para registro de presença e
voto - Modelo II

R$ 3.641,70 R$ 3.641,70

16 1 Software Terminal da Presidência R$ 6.372,97 R$ 6.372,97

17 1 Software Controle e Corte Automático de Microfones R$ 7.738,60 R$ 7.738,60/

1 Software Sistema Eletrônico de Votação R$ 27.312.72 R$ 27.312,7^'
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SERVIÇOS:

ITEM QTD DESCRIÇÃO
VALOR

UNIT. {R$)
VALOR

TOTAL (R$)

19 1 Sen/iços de entrega, instalação e treinamento de uso da solução R$ 12.366,40 R$ 12.366,40

VALOR TOTAL GERAL: R$154.390,00

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Atender e cumprir a todas as exigências especificadas neste Termo de Referência;

5.2 Designar, formalmente, empregado/representante para representá-la perante a CMA;

5.3 Fornecer em definitivo e instalar os equipamentos para a Solução e toda a
infraestrutura necessária á sua implantação e funcionamento;

5.4 Instalar, customizar, configurar e homologar, em produção, os softwares a serem
fornecidos para a Solução;

5.5 Executar testes de funcionamento da Solução nos respectivos locais de instalação na
CMA;

5.6 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários,
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal
necessário à execução do contrato;

5.7 Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação contidas no edital, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do
art. 55 da Lei n° 8.666/93;

5.8 Responder, integralmente, por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos causados à
CMA ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, diretamente ou por seus
prepostos, em decorrência do contrato, não reduzindo ou excluindo sua responsabilidade
pelo fato da execução do contrato estar sendo fiscalizada ou acompanhada pela CMA;

5.9 Submeter-se às normas e determinações da CMA, no que se referem ao fornecimento
de que trata este Termo de Referência;

5.10 Aprovar previamente, junto á CMA, quaisquer alterações relacionadas com a
execução do objeto em pauta;

5.11 Possuir em seu quadro funcional profissional com conhecimento comprovado em
suporte e/ou desenvolvimento do software fornecido, bem como equipamentos, para
acompanhamento de atualizações, implementações de novas padronizações e/ou
customizações do software de acordo com as especificações, locais e prazos
determinados e aprovados formalmente pela CMA;
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5.12 Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados até o local onde as
atividades serão executadas, bem como pela alimentação e demais necessidades dos
mesmos no local de trabalho;

5.13 Manter seus empregados devidamente identificados através de crachás,
uniformizados e utilizando equipamentos de segurança durante a execução das atividades;

5.14 Zelar pela integridade física de seus empregados e dos usuários das dependências
onde as atividades serão realizadas;

5.15 Substituir imediatamente, a pedido da CMA, profissional de sua equipe que tenha,
durante desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuado de
forma inconveniente ou desrespeitosa com os servidores da CMA Caso haja necessidade
de se substituir um profissional da equipe da CONTRATADA que estiver prestando serviço
ao objeto contratado, essa substituição só poderá ocorrer por profissional de igual nível e
experiência, com os mesmos critérios de comprovação exigidos para o substituído,
previamente apresentado à CMA e por esta aceito;

5.16 Planejar e acordar com antecedência junto à CMA possíveis interrupções de outros
serviços ou equipamentos, em decorrência da execução do objeto contratado, evitando a
interrupção de eventos programados para os locais de instalação do presente objeto;

5.17 Apresentar todas as informações solicitadas pela CMA com relação ao processo de
instalação e operação, de modo a garantir a integridade dos equipamentos e materiais
fornecidos;

5.18 Garantir como "segredos comerciais e confidenciais" quaisquer informações, dados,
processos, fórmulas, relativos ao objeto contratado, ou quaisquer outras Informações da
CMA a que tiver acesso, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste Termo de
Referência e no contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros;

5.19 Apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto ás obrigações assumidas, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
Todos os tributos e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários que incidam ou
venham a incidir sobre o contrato correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;

5.20 Prestar à CMA todas as informações e esclarecimentos necessários ao
acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado;

5.21 Prestar serviços de suporte, assistência técnica, manutenções adaptativas e
manutenções corretivas e preventivas decorrentes de erros ou falhas desde a implantação
do primeiro conjunto de equipamentos e sistemas até o aceite final da solução, bem como
durante a garantia e da vigência do contrato;

5.22 Disponibilizar ferramenta Web para registrar todas as ocorrências para atendimeif(o
e fazer a gestão de demandas de atendimento da CMA;
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5.23 Considerando que a utilização da Solução objeto do presente Termo de Referência é
imprescindível durante as sessões plenárias e, portanto, visando minimizar os tempos de
parada da Solução e consequentemente garantir máxima agilidade e disponibilidade ao
Sistema, a CONTRATADA deverá garantir condições técnicas para pronto atendimento in-
loco de assistência técnica preventiva e corretiva para todos os chamados técnicos abertos
pela CMA, nos termos e prazos fixados neste Termo de Referência;

5.24 O prazo máximo para início do atendimento técnico in-loco, após registro de abertura
dos chamados pela CMA não poderá exceder a 4h (quatro horas) e a conclusão e
restabelecimento do perfeito funcionamento do Sistema em até 8h (oito horas) úteis.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Exercer gestão, controle, administração e fiscalização do contrato assinado com a
CONTRATADA para a realização do objeto de que trata este Termo de Referência e o
contrato dele decorrente;

6.2 Designar servidor, pertencente ao quadros do órgão gestor, para representar a CMA
perante a CONTRATADA;

6.3 Designar Comissão Técnica, formada por servidores pertencentes aos quadros da
CMA, para acompanhar e validar a implantação da Solução. Qualquer pagamento a ser
efetuado à CONTRATADA, referente à implantação da Solução, deverá ser precedido do
aceite técnico emitido pela Comissão Técnica;

6.4 Determinar a substituição de imediato e a qualquer tempo dos serviços, equipamentos
e empregados da CONTRATADA que não atenderem às exigências deste Termo de
Referência e do contrato e aos requisitos e padrões de qualidade dos serviços contratados;

6.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades referentes à
execução dos serviços prestados;

6.6 Comunicar por escrito todas as alterações efetuadas no planejamento
preestabelecido;

6.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA para o perfeito exercício do objeto contratado;

6.8 Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não
cumprimento das determinações contratuais, aplicando as penalidades previstas em lei;

6.9 Acompanhar o contrato e avaliar os aspectos técnicos e operacionais da Solução, por
meio de fiscalização, monitoria dos serviços, auditoria e outros que se fizerem necessários
para garantir a qualidade da solução ofertada;

6.10 Prestar todas as informações necessárias à CONTRATADA para a execução do
objeto contratado;
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6.11 Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA;

6.12 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na prestação dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Consoante Autorização • da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa
decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas
01.031.2032.1.133, 01.031.2032.2.477 e elementos de despesa 44.90.52.33,
44.90.52,99, 44.90.52.35, 33.9a.30.26. 33.90.30.47, 33.90.39.08, 33.90.39.48.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE ENTREGA

8.1 O prazo máximo para entrega, instalação e testes de funcionamento do sistema
integrado para gestão automatizada dos trabalhos legislativos, objeto deste Termo de
Referência, será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da
ordem de fornecimento.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

9.2 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

9.3 O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

9.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
á contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo pará pagamento iniciar-se-á ̂ ós a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

9.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a orçl^em
bancária para pagamento.
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9.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

10.1 O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2018, nos termos do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A execução dos serviços será acompanhada por servidor indicado pela Câmara
Municipal de Araguaína, por meio de portaria específica, que promoverá a fiscalização da
sua execução e o seu prazo, atestando a fatura de serviço ao seu final.

11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado
para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas a Diretoria
Administrativa desta Câmara Municipal de Araguaína, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.

11.3 Ao servidor designado pela Câmara Municipal de Araguaína, caberá o
acompanhamento, a fiscalização do contrato e a atestação da fatura correspondente aos
serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93,
com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação;

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.
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13.2 A licítante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminai, às seguintes
sanções:

a) Muita de até 10% {dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até cinco anos;

13.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, obsen/ando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

13.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

14.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

14.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

14.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

14.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

14.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a amplq^
defesa.
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14.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO

15.1. O presente instrumento será pubiicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de
Araguaína, Estado do Tocantins, que é condição indispensável para sua eficácia,
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro
de Araguaína/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Araguaína/TO, 07 de Novembro de 2018.

camaraiÍuiunÊipàl de araguaína
CNPJ sWcLnMÍ2.773.216/0001-15

José Ferreira Sarros Filho

Presidente Vereador

CPF n° 117.456.141-68

Contratante

TESTEMUNHAS:

nome: i2^
CPF:

ILETRÔNlÇOS LTDA
IPJ n1S23.92i1.349/00Q-
^aquim Amorim Pereira
Sócio Diretor Comercial

CPF n° 427.670.916-49

Contratada

\0. flOML

NOME:

CPF: -joL Hkl-
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 291/2018 *

FIRMADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO,
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, DO TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO.
CONTRATADA: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, localizada na Rua Rio

Espera, n° 363, Bairro Carlos Pratas, Belo Horizonte/MG, CEP 30710-260, inscrita
no ÇNPJ n° 23.921.349/0001-61.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e
manutenção de sistema para automatização dos trabalhos desta casa.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002.
VALOR TOTAL: R$ 154.390,00 (cento e cinqüenta e quatro mil trezentos e noventa
reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.1.133, 01.031.2032.2.477
ELEMENTOS DE DESPESA: 44.90.52.33, 44.90.52,99, 44.90.52.35, 33.90.30.26,
33.90.30.47, 33.90.39.08, 33.90.39.48
FONTE DE RECURSOS: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓRPRIOS

ASSINATURA; 07 de Novembro de 2018

VIGÊNCIA: 07 de Novembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

SIGNATÁRIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA (José Ferreira Barros Filho,
Presidente) e VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA (Joaquim Amorim Pereira,
Sócio Diretor Comercial).

Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho
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