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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

 

CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 010/2021 

 

CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 

PRAÇA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, Nº 221, BAIRRO CENTRO 

ARAPONGA/MG CEP: 36594-000 

TEL (0XX31) 3894-1100 - CNPJ: 18.132.167/0001-71 

 
CONTRATADA 

Razão Social: AUTOMATIZABRASIL SERVICE LTDA. 

Logradouro: Av. Fernando Costa, Nº 81, BAIRRO São Benedito. 

Cidade: Uberaba/MG, CEP: 38.0022.300. 

CNPJ: 17.873.616/0001-70 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 003316612.00-84. 

TEL.: (34)3313-8600, E-mail: automatizabrasil@hotmail.com 
 

Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr. Luiz Henrique Macedo Teixeira, 

brasileiro, residente e domiciliado em Araponga/MG, portador da Carteira de 

Identidade n.º MG 14936558, e do CPF n.º077.267.376-46 e a CONTRATADA o(a) 

Sr(a) AUTOMATIZABRASIL SERVICE LTDA, considerada simplesmente DETENTORA, 

representada neste ato pelo (a) Sr. DORVANICE CARVALHO SILVA GONÇALVES, 

brasileira,  portador(a) do CPF n° 067.161.786-94 e Cédula de Identidade n° MG-

6.853.129, residente e domiciliado(a) no município de Uberaba-MG, na Avenida 

Vereador Mario de Assis Guimaraes, n° 446, bairro Jardim do Lago. 

 

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no Processo Licitatório nº. 

009/2021, referente à licitação modalidade PREGÃO PELETRÔNICO nº. 003/2021, 

regido pela Lei Federal 8.666/93, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a 

fornecer o(s) equipamento (s) constante(s) no anexo I, de acordo com as condições 

estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que integram este 

contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a 

aquisição de equipamentos tais como computador, equipamentos de áudio e vídeo 

dentre outros itens correlatos, ambos descritos e especificados no anexo I, conforme 

Convênio nº 1261000571/2020/SEE, destinado a atender a Secretaria Municipal de 

Educação, tudo conforme as exigências estabelecidas neste Edital com as 

características descritas abaixo: 

 

ANEXO I 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UN. VALOR TOTAL 
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KIT 8 CÂMERAS DE SEGURANÇA: Especificações: KIT 
COMPOSTO POR: 01 (um) Gravador Multi HD 8 CANAIS 
1080N; Compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTV, 
IP e analógico; Visualização em 1080p; Gravação de todos os 
canais em 1080N ou 720p; Saídas de vídeo VGA, HDMI e 
BNC; Reprodução em tempo real, detecção de movimento e 
busca avançada; Compatibilidade com Onvif Perfil S; Suporta 
1 HD SATA de até 10TB; Edição de áudio e vídeo; Modo 
NVR – Transforma todos os canais BNC em IP; Função BNC 
+ IP – Adiciona câmeras IP ao DVR; IPv6. Entradas: 8 canais 
BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVR; Áudio: 1 
canal com conector do tipo RCA; Saídas de Vídeo: 1 HDMI, 1 
VGA e 1 saída analógica BNC; Resoluções de Saída: 
1920x1080 e inferiores; Divisão de Mosaico da tela: 
1/4/8/9/16; Compressão de aúdio e vídeo: H.264/G.711; 
Resoluções de gravação: 7 canais 720p(15fps ou superior); 
Detecção de eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações 
push, e-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela, Detecção de 
movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e 
mascaramento; Modo de Busca: Hora/data com precisão de 
segundos e busca inteligente por detecção de movimento; 
Modo Backup: Dispositivo USB (com formatação FAT32), 
download por rede ou disco rígido; Rede: RJ-45(10/100M); 
Conexões simultâneas: 20 usuários; Aplicativo para 
smpartphones: (Intelbras iSIC) iOS e Android; 
Armazenamento: Disco Rígido interno: 1 porta padrão SATA 
para até 10TB; Interfaces Auxiliares: USB: 2 portas, USB 2.0; 
Potência: 15W(sem disco rígido). 01 (um) DISCO RÍGIDO 1 
TB PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA; Operação 24 horas 
por dia, 7 dias por semana; Estabilidade na gravação de 
dados; Velocidade de disco controlada; Dissipação de calor 
otimizada; Compatível com as principais marcas de CFTV; 
Capacidade Formatada: 1 TB; Fator de Forma: 3,5 
polegadas; Desempenho: Buffer de hospedagem: 6gb/s, 
Drive de hospedagem: 110 mb/s, Cache: 64mb, Velocidade 
de Rotação: 5400; Confiança: Carregar/descarregar ciclos: 
300,000. 08 (OITO) CÂMERAS MULTI-HD COM 
INFRAVERMELHO 720P ALCANCE IR 20M; Compatível com 
as tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD e analógica; Sensor: ¼ 1 
megapixel CMOS; Pixels efetivos: 1280x720 com 1280h 
(linhas horizontais); Resolução real: HD(720p) e 
Analógico(600TVL); Lente: 2.8mm; Ângulos de visão: 
86º(horizontal) e 46º(vertical); Alcance IR: 20 metros; IR 
Inteligente: Sim(ajustável); Quantidade de leds: 12; 
Comprimento de Onda LED IR: 850nm; Formato do Vídeo: 
NTSC/PAL; Conexões: Saída de Vídeo: 75 Ω BNC fêmea, 
Alimentação: P4 Fêmea; Dimensões: 54x54x154. 08 (OITO) 
FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 12V 10A BIVOLT; 
Possui proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Entrada: 
Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac; Saída: Tensão nominal: 12,8 
Vdc(±5%); Corrente: Máxima 10A; Potência: Carga nominal: 
128W. 01 (UM) MONITOR LED 18.5’ HD WIDESCREEN; 
Tela: Frequência nativa do painel: 60hz, Tipo de painel: Anti-
reflexivo, Tamanho do painel: 18,5 Widescreen (Painel LED), 
Brilho: 200cd/m², Pixel pitch: 0,3mm, Tempo de resposta: 
5ms, Resolução máxima: 1366x768 @60hz (HD), Consumo: 
<15watts, Stand By < 0,5Watt,; Fonte: Interna 100~240V – 
50/60hz; Conexões: Analógico (RGB); Compatível com 
Windows. 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO KIT; 
Inclui o serviço completo de locomoção, instalação e garantia 
mínima de 90 dias do serviço prestado, além incluir quaisquer 

KIT 1 intelbras R$:5.000,00 R$:5.000,00 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 
tipo de conectores/plugs/adaptadores necessários para o 
funcionamento do sistema de segurança, e uso de cabo 
coaxial bipolar 4mm com 80% de malha blindado ou superior, 
para que não haja perca na qualidade das imagens.  01 (UM) 
NOBREAK 720VA 120V 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; Proteção 
para os equipamentos de segurança das oscilações da rede 
elétrica. Capacidade: 720VA; Entrada: Tensão nominal VAC: 
120 VAC; Frequência: 60hz; Fusível de Rede: 10A; Bateria: 
12Vdc/7Ah; Níveis de proteção: Contra sobrecarga nas 
tomadas de saída, contra curto-circuito nas tomadas de 
saída, contra sobrecarga na entrada de rede, contra 
sobreaquecimento no inversor, contra sub e sobre tensão da 
rede elétrica, contra descarga total e sobrecarga da bateria. 
(A empresa deverá apresentar proposta com 
equipamento que possua descrição igual ou superior ao 
descritivo deste item, devendo conter marca e modelo do 
equipamento). 

5 

Smart TV LED 43” Full HD – Smart TV LED com tela 

tamanho 43 polegadas com resolução Full HD 1080p 

(1920x1080) Cor: Preto; Wi-fi integrado; Conexões: 2 HDMI, 1 

USB, 1 Entrada componente (Y/Pr/Pr), 1 Entrada vídeo 

composto (AV – Uso comum para component Y), 1 Rede 

Ethernet (LAN), 1 Saída de áudio (Mini Jack), 1 Entrada de 

RF (Terrestre); Áudio: 20W (10W + 10W); Taxa de 

atualização: 60Hz e possui tecnologia Clear Motion Rate 

120Hz; Possui Controle Remoto; Voltagem: Bivolt. (A 

empresa deverá apresentar proposta com equipamento 

que possua descrição igual ou superior ao descritivo 

deste item, devendo conter marca e modelo do 

equipamento). 

UNID 3 aoc R$:2.240,00 R$:6.720,00 

Valor total R$:11.720,00 

 

DOCUMENTOS E ANEXOS 

Cláusula Segunda. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem 

fielmente transcritos, a proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à 

licitação. 

 

VALOR 

Cláusula Terceira. Dá-se ao presente instrumento o valor total de R$: 11.720,00 (onze 

mil e setecentos e vinte reais). 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

Cláusula Quarta - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 

será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento do item, pagamento este 

que será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal e comprovação de que o item 

foi entregue a contento. 

§ 1º Caso seja constatado que a empresa não realizou a entrega conforme 

determinado, esta será notificada para regularizá-lo no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis, sob pena de rescisão unilateral do Contrato, além da suspensão do pagamento 

da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do pedido. 
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§ 2º O pagamento será realizado por intermédio de nota de empenho, nota fiscal e 

liquidação, de acordo com os itens devidamente entregues. 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Cláusula Quinta. A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos objetos 

licitados está previsto e indicado no Orçamento da Prefeitura Municipal de Araponga 

/MG, sob o n°. 02.07.12.361.0042.1.100 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL – 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E 

MATEIRIAL PERMANENTE FICHA 559. 

 

DO PRAZO E CONDIÇÕES 

Cláusula Sexta. O preço deverá ser cotado considerando a entrega dos equipamentos 

no prazo de até 08 (oito) dias úteis a contar do recebimento do pedido. 

O presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura, encerrando-

se em 31/12/2021. 

 

§ 1º É dever do proponente vencedor, cumprir com todas as normas 

regulamentadoras para com a comercialização do objeto licitado. 

 

§ 2º O contratado poderá submeter os equipamentos à mais ampla fiscalização 

por parte da Prefeitura, através do responsável pelo acompanhamento do mesmo, 

prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas, dentre 

outras ações pertinentes ao objeto. Caso seja atestada qualquer irregularidade do 

objeto, a empresa será convocada para prestar esclarecimentos e/ou adequações de 

forma que não provoque prejuízos ao contratante ou a terceiros. 

§ 3º Caso seja constatado que a empresa não realizou a entrega conforme 

determinado, esta será notificada para regularizá-lo no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis, sob pena de rescisão unilateral do Contrato, além da suspensão do pagamento 

da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do pedido. 

§ 4º - A empresa deverá disponibilizar assistência técnica em oficina autorizada pelo 

prazo de 01 (um) ano a contar da data de entrega.  

 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 

Cláusula Sétima. O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse 

instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio 

entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em Termo Aditivo. 

 

Cláusula Oitava. O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da 

execução deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento. 
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DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

Cláusula Décima Primeira. A CONTRATADA assume por força do presente 

instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou 

prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras 

irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do serviço 

ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a finalidades a 

que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível. 

 

Cláusula Décima Segunda. Além das responsabilidades previstas na cláusula acima 

citada, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a: 

I – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança 

do trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos 

equipamentos de proteção individual. 

II – Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente 

contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

III – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua 

constituição. 

IV – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de 

recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 

V – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação 

exigidas. 

VI – O descumprimento total ou parcial deste contrato poderá ensejar ao 

CONTRATADO as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa, por cada infração cometida, de até 10% (dez por cento) do valor 

faturado até a data da ocorrência ou de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Cláusula Décima Terceira. Obriga-se o contratante: 

I – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 

II – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos 

documentos, que, como anexos, integram este instrumento. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula Décima Quarta. A fiscalização ficará a cargo do CONTRATANTE e será 

realizada por servidor ou empresa especialmente contratada para esse fim, que terá a 

atribuição de, entre outras, atestar a execução do objeto em conformidade com o 

previsto neste instrumento. 

 

DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
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Cláusula Décima Quinta. As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que 

resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, 

tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, 

imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das 

respectivas obrigações. 

 

Cláusula Décima Sexta. A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por 

quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a 

ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas 

quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado. 

 

Cláusula Décima Sétima. Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, 

prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado 

ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido 

superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado. 

 

DA RESCISÃO 

Cláusula Décima Oitava. O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo 

qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93. 

 

Cláusula Décima Nona. A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 

79 da mesma Lei. 

 

Cláusula Décima Vigésima. Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do 

CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/93. 

 

DO FORO 

Cláusula Vigésima Primeira. Fica eleito o foro da Comarca de Ervália/MG, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente 

para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula Vigésima Segunda. O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa 

ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, 

estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados 

no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos 

tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos 

decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza 

sejam suscetíveis de transação. 

 

Cláusula Vigésima Terceira. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 

da Lei Federal 8666/93, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou 

reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, 

estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à 
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perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas 

partes. 

 

Cláusula Vigésima Quarta. O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos 

contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com 

relação a esse instrumento, em novação quanto a seus termos ou em renúncia ou 

desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, 

digitado e impresso em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito e para 

todos os fins de direito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Araponga/MG, 11 de fevereiro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ARAPONGA  

CONTRATANTE 

__________________________________________ 

AUTOMATIZABRASIL SERVICE LTDA  

CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS  _________________________________________________ 

  NOME: 

       CPF:  _________________________________________________ 

  NOME: 

  CPF: 


