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CONTRATO Nº 32/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/ TV CÂMARA. 

 

Das partes: 

Pelo presente instrumento, de um lado, 

i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, neste 
ato representada por seu Presidente, Marcos Santana Rezende, brasileiro, RG 7.564.492 
SSP/SP e CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., 
CNPJ nº 13.258.144/0001-94, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 380, Santo Antônio 
da Platina/PR, aqui representada por Leandro Arrabaça Barbosa, RG 7.873.757-3 e CPF 
042.898.579-30, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATADA, 

 
 

assinam as partes o presente Contrato para aquisição de equipamentos para a TV Câmara, 
consoante as disposições expressas no Processo nº 15/2019 – Edital nº 13/2019 – Pregão 
Presencial nº 14/2019, tudo em conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002 e 
8.666/93 e LC 123/06, com suas modificações posteriores, sob as seguintes cláusulas e 
condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante os materiais especificados e listados na 
cláusula segunda, na localidade da cláusula terceira, conforme Processo nº 15/2019 e 
Pregão Presencial nº 14/2019: 

1.2.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores pelos itens e 
quantidades listadas abaixo: 

1 ITEM III DO EDITAL- TABLET ANDROID COM CÂMERA TRASEIRA DE 13 MEGAPIXELS 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Tablet com sistema Android com tela de LCD de no 
mínimo 10”. Configurações mínimas: 4GB de RAM, 
processador quad core de 1,4GHZ. Memória 
interna 16GB. Conexão Wifi. Câmera traseira de no 
mínimo 13 megapixels. Marca: Samsung SM-T830. 

 

1 R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 
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2 ITEM VI DO EDITAL - NOTEBOOK 4GB DE RAM 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Microcomputador portátil (Notebook) com as 
seguintes características mínimas: Processador     
Intel® Core™ i3-7020U Dual Core 2.3 GHz, 
Sistema operacional     Windows 10 Professional, 
leitor de cartão SD, tamanho da tela de 15” de     - 
LED HD Antirreflexo e resolução de 1366 x 768, 
Webcam integrada, conector combo para fone de 
ouvido / microfone, alto-falantes estéreo 
integrados, Cache 3MB, Chipset Integrado ao 
processador, Conexão s/ fio (wireless) 802.11 
b/g/nº, Conexão Bluetooth, Memória RAM 4GB 
DDR4, Disco rígido (HD) de  500 GB 7200 RPM; 
duas Portas USB 3.0 e uma 2.0, Placa de vídeo     
Integrada, Placa de som Integrada, Teclado    Estilo 
ilha de tamanho integral, Mouse     Touchpad, 
Bivolt, com garantia de 12 meses, inclusos 
Adaptador AC,  Cabo de força e Manual. Marca: 
Lenovo 330-15IKB 81FES000100 + WINDOWS 10 
PRO. 

1 R$ 2.415,00 R$ 2.415,00 

3 ITEM VIII DO EDITAL - IMPRESSORA FOTOGRÁFICA 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Impressora fotográfica com tipo de Cartucho  
tanques individuais para cada cor, com as 
seguintes características mínimas: tamanho do 
Papel A3+, Resolução da Impressão em cor até 
9600 x 2400 dpi, Impressão em CD/DVD, 
Impressão sem borda para fotos e com qualidade 
de laboratório fotográfico. Marca: Canon 
Fotográfica Pixma iP8710 – (A3) – 8746B023AA. 

1 R$ 960,00 R$ 960,00 

4 ITEM X DO EDITAL - SMART TV LED 43" 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Televisor tipo smart  ultra slim com tela de LED com 
43”, com as seguintes características mínimas: 
resolução 3,840 x 2,160, Frequência da Tela (Hz) 
60, HDR (High Dynamic Range), HDR Premium, 
Modo Filme, Modo Natural, Áudio Dolby Digital 
Plus, Potência (RMS) 20W, Alto-falante  2 Canais, 
Smart Services, Navegador (Web Browser), Video 
Player, Espelhamento do Smartphone para TV, 
DLNA, Suporte à câmera 360, WiFi Direct, 
Sintonizador analógico,         Digital Broadcasting 
ISDB-T, Data Broadcasting         GINGA, 3 entradas 
HDMI, 2 entradas USB, 2         Entrada de 
Componente (Y,Pb,Pr), 1 Entrada de Composto 
(AV); 1 (Uso Normal por Componente Y), Ethernet 
(LAN), Saída de Áudio Digital (Óptica), 1 Entrada 
de RF (terrestre/entrada de cabo), Rede sem fio 

1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
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integrada, Anynet+ (HDMI-CEC), cor preta, 
Processador Quad Core, opção de menu em 
português do Brasil, Busca automática de canais, 
Selo Procel A, Alimentação de Energia AC100-
240V 50/60Hz, Compatível com Suporte de Parede 
Padrão VESA, incluso Manual do usuário, Manual 
eletrônico e Cabo de força. Marca: Philips 
50PUG6513. 

5 ITEM XVI DO EDITAL - RÉGUA COM 10 TOMADAS PARA RACK 1U PROTECTM 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Réguas de tomadas para RACK 1U (contendo 8 
tomadas no mínimo) e fusível de segurança, com 
respectivos suportes e parafusos de fixação em 
rack. Marca: IPEC. 

12 R$ 155,00 R$ 1.860,00  

6 XVII - RACK DE PAREDE DE 3U X 300MM PROTECM 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 
Rack de parede 3U x 300 mm – desmontável. 

Marca: DICOMP 3U. 
8 R$ 250,00 R$ 2.000,00 

7 XXV - DVR DE 16 CANAIS 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Características: Compatível com 5 tecnologias: 
HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP. 
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. Suporta 1 HD 
SATA de até 10 TB. Edição de áudio e vídeo. Modo 
NVR - Transforma todos os canais BNC em IP. 
Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR. 
IPv6. 1 ano de garantia. Processador integrado de 
alta performance. Linux embarcado. 16 canais BNC 
+ 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR. Saída 
de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC. 
Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por 
canal. Informações em tela: nome do canal, hora, 
perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de 
movimento, gravação. Modos de gravação: 
manual, contínua, contínua com condição de 
sobrescrever, agendada, detecção de movimento, 
mascaramento de câmera, perda de vídeo. Modo de 
busca, modo de backup, reprodução síncrona. 1 
porta padrão SATA para até 10 TB. 2 portas USB. 
Para ambiente interno. Marca: Intelbras MHDX 
1116. 

 

 

1 R$ 1.029,00 R$1.029,00 
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8 XXVI - 1 DVR DE 32 CANAIS 

 Descrição Qtd. Valor unitário Valor total 

 

Sistema Processador principal por 
microprocessador embutido de alto desempenho. 
Função de backup, acesso remoto, reprodução de 
imagens ao vivo e gravadas. Entradas de vídeo, 
BNC, 1.0 Vp-p, 32 canais. Saída de vídeo 
(monitores): 1 saída HDMI® (versão 1.3) + 1 saída 
VGA + 1 saída analógica (BNC 1-0 Vpp. 750). Taxa 
de gravação máx. (FPS) NTSC 960, PAL 800. 
Configuração da imagem: 6 níveis configuráveis 
individualmente por canal. Máscara de privacidade: 
4 zonas configuráveis por canal. Câmera oculta 
para determinados usuários. Informações na tela: 
título da câmera, horário, perda de vídeo, bloqueio 
da câmera, detecção de movimento. Gravação e 
alarme. Configuração individual por canal. Saída de 
áudio por HDMI. Transmissão TCP/IP, DDNS, 
NTP, UPnP®. SNMP, Filtro IP, Intelbras Cloud, 
PPPoE, FTP, 802.1x, Multicast, E-mail, DHCP 
Intelbras DDNS. Monitoramento, configuração total 
do sistema, controle PTZ, reprodução, download de 
arquivos gravados. Informações sobre registros. 1 
USB 2.0 e 1 USB 3.0. Marca: Intelbras MHDX 3132.  

1 R$ 2.382,00 R$ 2.382,00 

 

2.2. Nos valores acima expostos já estão inclusos todos os encargos relativos a frete, 
embalagens, impostos, passagens e estadias, bem como outras despesas que integrem 
os preços propostos. 

2.3. O presente contrato tem o valor global de R$ 17.826,00 (Dezessete Mil e Oitocentos e 
Vinte e Seis Reais) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

3.1.  Os aparelhos serão fornecidos mediante entrega imediata, no prazo de 10 dias, em 
atendimento às requisições escritas expedidas pela Gerência de Administração e 
Informática, e as entregas deverão ser feitas na Rua Bandeirantes, 25, Centro – Marília-
SP. 

3.2  As requisições deverão conter a identificação da Câmara Municipal de Marília, indicação 
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a 
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas, horários e 
endereço de entrega.  

3.3.  As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico.  

3.4.  Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 
aquisição dos produtos. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

4.1.  O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 2 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega, na sede do Poder Legislativo, rua Bandeirantes, nº 25, 
Marília-SP. 

4.2.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

 a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

4.3.  O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, 
firmado pelo servidor responsável. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE QUALIDADE 

5.1.  Os materiais fornecidos serão garantidos por pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de seu recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 

6.1.  O presente contrato vigorará a partir da data da assinatura até 31 de dezembro de 2019, 
ou até a utilização da quantidade contratada, podendo sofrer, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
do contrato, nos termos do artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93. 

6.2.  A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 8666/93).  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 

7.1.  Não haverá reajuste para o presente contrato, pois a sua vigência não atingirá período 
superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

8.1.  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara Municipal, a qual 
também emitirá o respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Objeto ou Recibo. 

8.2.  Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 14/2019 e 
Contrato nº 32/2019). 
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8.3.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para pagamento 
após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.  

8.4.  Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para efeito da 
proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa com 
transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos sobre rendimentos, leis 
sociais, etc. 

8.5.  Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado e, ainda, não serão levadas em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

8.6.  O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de Tesouraria 
da Câmara Municipal de Marília 

 

CLÁUSULA NOVE – DAS SANÇÕES 

9.1.  A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às seguintes 
sanções: 

a) Advertência; 

b) A Contratante ao infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e contratar 
com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.  

c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço eletrônico 
www.esancoes.sp.gov.br 

CLÁUSULA DEZ – DAS DOTAÇÕES 

10.1.  A despesa decorrente deste contrato será coberta com os recursos provenientes das 
dotações 4.4.90.52.33-01.031.0102.1.0102.1.100.00 – Verba 32 – Sub-elemento 33 – 
Equipamentos para áudio, vídeo e foto; 4.4.90.52.35-01.031.0102.1.0102.1.100.00 – 
Verba 32 – Sub-elemento 35 – Equipamentos de processamento de dados. 

 

CLÁUSULA ONZE – DAS RESCISÕES 

11.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 

11.2.  A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
Pregão Presencial nº 14/2019, desde que haja conveniência para a Câmara Municipal 
de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações posteriores. 

 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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CLÁUSULA DOZE – DO FORO 

 
12.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, 
Estado de São Paulo. 

12.2. Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, 
para um único e só fim de direito. 

 

            Marília, 5 de agosto de 2019 

 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

Email institucional: camara@camar.sp.gov.br 
Email pessoal: marcosrezende@camar.sp.gov.br 

 
 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 
 

Leandro Arrabaça Barbosa 
Lettech Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda  

Email institucional: licitacao@lettech.com.br 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fernando Bueno dos Santos 
RG 33.074.672 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
 ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 


