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CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 008/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM
ENTRE 81 O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM E A EMPRESA PD & L
INFORMÁTICA LTDA.

O instituto DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM. pessoa jurídica de
direito publico, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ sob o n" 34.327.635/0001-10 com
sede na Rua Francisco Drumond, S/N°. Centro Administrativo de Camaçari. Camaçari/Ba
neste ato representado pelo Diretor Superintendente Interino, Senhor Nelson Henrique de
Carvalho, brasileiro, casado, portador do RG n" 899958 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o
n  431.928.665-00. doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa L L M
INFORMAT^A LTOA - PD 8 L INFORMÁTICA LTDA, pessoa íuridioa de dWo privado
inscnta no CNPJ sob o n» 13.641.746/0001-26. com sede na Rna Edistio Pondé, n° 353'
Edifício Empresarial Tancredo Neves. Sala 104 Stleo Saluador/Rú
pelo Procurador, Senhor Raphael Alves Shva hL? ^
12.813.254-40 SSP/BA e inscrito no CPF/rviF ® Portador do RG n"
denominado CONTRATA^ ° " 026.051.355-61, doravante
Primeira Do oZo ' -oteriais descrito na Cláusula

contmtedt d^stto àb^xrconStanrdJroTèss^^ consecução do objetose pela Lei Federal n" 8.666/93, e Lei MunrcLal n" 03^^^^^^^a cumprir, sob e^^^^ „3S seguintls^ruslr
hí l^RESENCIAL - ISSM N'' 003/2018O  Proposta apresentada pela Contratada em 18/06/2018

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

u.:;:;:s:rardaTe;;ticrr^^^^^^^^^ p-aIV apresentada pela CONTRATADA. ' Proposta para o Lotes III e

e;::a':rn:rorore"d:?p~ ° as marcas, aContrato. apresenlanie legal sao os constantes do Anexo I deste

mesmas condiçõM'è°denbo'dÕX^2Ôc^^^^^ quando solicitado pelo ISSM, nasque se fizerem necessários, até 25% /vintp í. ^^^®'®cido, os acréscimos ou supressões

§71^20 do Resultantes de acordTsXrrdrent^a^ T'■  5 da Lei Federal n° 8.666/93. ^ na forma dos

™«' ias.„.ca,n.,„n.ba gov.br „ °"""P®."a: 08000 -717700c mau. issrnpmçç; ,
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA'

«"'açôea

Órgão: 08 - Secretaria de Administração

Protóo^om ""m 'i® Seguridade dos Servidores MunicipaisProjeto. 2008 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos do ISSI\/!
Natureza da Despesa: 449052 - Aquisição de Materiais Permanentes

339030 - Material de Consumo
Fonte: 0203000 - Contribuição do Instituto de Previdência Social

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor do presente Contrato é de R$ 79.263,90 (setenta e nove mil duzentos e sessenta
e tres reais e noventa centavos) fixo e irreajustável. inclusas todas as despesas com
tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, frete, seguros e quaisquer outras
que forem devidas, no fornecimento dos produtos

O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas á
manutenção do equilíbrio económico-financeiro do contrato, na forma do art 65 inciso II
alínea d da Lei Federal n" 8.666/93.

^o'~siveTÔr p?e":fveí'oTrJmT''"''' ®®"^P™™çâo da superveniência do
demonstração arialitica de seu in^paotonoalXTcorato,'"''''"''''"-

a°presXt°da'Nlf'"fri T '=°'^TRATANTe contra entrega dos materiais e
etetuad er,,ome da d'''f
indicada, CONTRATADA, medrante ordem bancária em conta corrente por ele

Regularidade para com TReceteSdera"'com 7'^ Piscai/Fatura, Certificado deSecretaria da Fazenda do Municipto com o FGT-íT Fazenda do Estado, com a
e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em dia""" Econômica Federai

a tramitação da fatura 7r7su7en7"7ra''qlrrSNTR^""^^
necessárias á sua correção. Passará a ser co„4 r
de reapresentaçâo da fatura, devidamente corng.da * Pagamento, a data
Nerihum pagamento será efetuado à CONTRATADA »
qualquer obrigação financeira que lhe for imoost P®""®"!® de liquidação
tnadtmplênca, sem que isso gere direito a reajustan^nto deTreço"'"'"

Rua Hrancisco Drumond S/N" Par./ „

''"'■'a
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

nT.?.? contados da assinaturado presente termo, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DO MATERIAL
Os fornecimentos serão demandados à contratada ao longo do prazo de vigência do
contrato, a medida que tiouver a solicitação dos Departamentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal, Por esta razão, o ISSM não se obrigará a utilizar a totalidade dos
materiais contratados.

O prazo para entrega será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da
Autorização de Fornecimento (AF) emitida pelo ISSM

Os equipamentos deverão ser entregues na Sede do ISSM.

A instalação fisica dos equipamentos será efetuada pelo ISSM.

ofertado."'"' """""" """""""" ® sm conformidade com o
O ISSM reserva-se no direito de não receber os objetos em desacordo com o previsto.

ao~':;L"â: « "Padecera

rpr'=s~~
outros pertinentes, cumprindo os seguintes prazos' ' ® ®

c;nt^;:rtrdrre::re°ntr""°'"" o,eis aespecificação, ^m^rse"' T "m a
Empenho/Ordem de Fornecimento com a Nota Fisca!
-eb,m::rTd"anr rècibrals?' ^ do
funcionário devidamente credenciado) e'libe"rL (pord) O funcionário deixará de receber o ohiot ^ i^e recebimento,

irregularidades ou especificações incorretas nÍsIo®"' caso apresente
os fatos ocorridos, encaminhando ao órgão comòet"^f°' ° ® '6™°
pertinentes. competente para adoção das medidas

Rua Francisco Drumond S/N° c.anfr^ :— ——

—--1 Cdmacarlba.gov br E-mail.
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e) O orgáo competente providenciará a notificação da CONTRATADA que terá o
prazo máximo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da notificação para
substituir o produto e/ou refazer os serviços.

L° "o Praa^to, bem como o nâo caneamenio dairregularidade acarretara a aplicação das penalidades previstas

Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto ou com qualquer
diferença das exigências e propostas contidas na licitação. O recebimento provisório ou
definitivo nao exclui a responsabilidade da Contratada quanto a qualidade, correção e
segurança do objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços da CONTRATADA permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São de exclusiva conta e responsabilidade da Empresa Vencedora, além das previstas em
lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem.

Obrigações Gerais

"  produtos, nos temtos dalegislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência
especificações, normas e outros detalhamentos Zanl for ""servadas as
aplicável, fazer cumprir, por parte de seus emoreldo °
ISSM: empregados e prepostos. as normas do

b) Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do ISSM*
c Nao transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos, '

ferprháJ|'quXe?motl^^ necessário, informar eme) Assumir inteira responsabilidade quanto ̂  ramntia''r"rn"''°
=dor °

Obrigações ̂ peracionaig

" írnodL°Referncr ' ^«"^'atoriamente ao especificado neste
c)' A.rnd«,Trjd"rrsTotrõ^ °

produtos que nâo atenda ao especificadc^""^^ ̂  substituição, reposição ou troca dos
0/ wudndo for o

verificada, inclusive de ordem funci^arpara que qualquer anormalidade
regularização necessárias; ^ adotadas as providências de

^®'®fone (7i')"3S°?6Q23^''' ^^"^'"'strativo - Camaçan7Ba"h
Site: 4vvt sm , tv . 3621 66U-'m ..imcfcan U quv b, 08000 -717700

miüb
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INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

e) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes rin

sreCgVd" ou omissão de
f) Assumir inteira responsabilidade quanto á qualidade dos produtos fornecidos.

Obrigações comerciais, tributárias e outras
a) A5sun„r a responsabilidade por todos os encargos e obrrgações previstos na

legislação decorrentes do fornecimento dos produtos, obiigando-se a saldá-los na
época própria.

b) A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos nào
ransfere ao ISSM a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o
fornecimento, razao pela qual a Empresa Vencedora renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

c) Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e
Obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em
ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de aiquma

Seguro de Acidentpc: ho Xr^HoiK . JU e 60 do Regulamento doguro oe Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto n" 61 784/87

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE

diS; rsiras'" emptrtr
presente termo de especificação técnica"^^"" ° ̂  fazendo cumprir o disposto no

b) Rejeitar no todo ou em narte nc

obrigações assumidas pela empresa entregues em desacordo com aso Conferi, o fornecimento dos produtos, embora a Empresa Vencer,

o' p^:rarf„f~
técnicos da empresa: venham a ser solicitados pelos

9) Assegurar livre acesso ao Des<;r>ai rtc
enfrega do produto, no borano

CLAUSULA NONA-DAS PENALIDADEShum pagamento isentará a CONTRATADA Hac

Rua Francisco Drumond, S/N" Centm ah •
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I3BV
A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações
da ten T a° "Ivo na ocorrência de molivo de força maior, apurados na formaa legislação vigente, e desde que comunicados â CONTRATANTE no prazo de quarenta e

horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
A adjudicatària CONTRATADA sujeitar-se-á. no caso de Inadlmplemenlo de suas
obrigações, as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração sem
Afinem ® ° ^ » Lei Federal n»8.666/93, em sua atual redação, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório constitucional:

> Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades
para as quais haja concorrido;
A recusa em assinar o Contrato acarretará a multa de 10% (dez por centol

rerfa":
> o atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará
a multa de 0^5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao
máximo de 20 /o (vinte por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

Nos termos do artigo 7® da Lei n® 10 520/9nno n n,^-* *
cominações legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de aí
licitar e contratar com a União Dktritn cozízs • anos impedido dedo Município, nos casos de: ' Municípios, e descredenciado do Cadastro

> Ausência de entrega de documentação exiqidaoamh.h i f -
^ Apresentação de clocumentacàn faiL 'labilitaçao;
> Retardamento da execução do Participação no certame;
> Não-manutençâo da prorost™
>- Comportamento inidôneo; verbal, após a adjudicação;
> Cometimento de fraude fiscal-
> Fraudar a execuçáo do Coniralo. ou documento oriundo desta-

"r^ua i-rancisco Ürumond. S/N® Centm ah —

'  E-mall: issmnjr,,;®;,,
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Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTratamtc
(quarenta e oito) horas, contado da nòtmr.rân ^ 48
multa. notificação administrativa à contratada, sob pena de

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido;

a) Por ato unilateral do ISSM nos casos dos incisos I a yii « yx/i. ̂
Federal n°8.666/93; s I a XII e XVII do art. 78 da Lei

A contratada terá seu contrato cancelado quando:
) Descumprir as condições deste contrato;

sem ju«dtoaTva^Sel;' Fon^ecimento ou a Nola de Empenho,
praticados no mercado" íieste se tomar superior àqueles

dÒ£ig?8T terrv°rLer4S ^ Administração nos tennos
da J ' ^<"dWstraçeo nos termos do artigo 7-

nrrafe°o ~assunção do oh,eto do contrato pela COn;Zt~: to "
CUttSDEA DÉCIMA SECUNDA ^
CONTRATAÇÃO " CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUS
lodo ou em pade. ° transferência ou sub^iontrataçâo, no

'aTporsabWadrdr™ 'p^eleS'c""T°' "contraCa'" rruterVsrcro^

d^re^asÍHSH" s'" -devidas a erros nessa a. i* ®°tnpra do material nâo catrpnH adciais e todas as---nados pela aulorid" rcrprnto''" - Pte":;: ̂ SSo"

Site: wwrv :ssm® amacari b'^
'"friacan.ba.gov.br F-mai, , 08000-717700^"tail ,ssn,pmcK^„„,i|ç„l^

r>^|
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novaçâo, não se
caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

Para resolver os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da
legislação aplicável, bem como normas jurídicas adequadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CONTRATANTES, o presente
instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor.

Camaçari, 01 de Agosto de 2018.

INSTITUTO DE SEGURID^EpO SERVIDOR MUNICIPAL
CNPJ 34.327.635/0001-10

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

L L M INFORMÁTICA LTDA - PD & L INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 13.641.746/0001-26
RAPHAEL ALVES SILVA

PROCURADOR - REPRESENTANTE COMERCIAL

TESTEMUNHAS:

CPF: ̂ 2 3 3 =.5 CPF r ^
UPF. t í \ \

Rua Francisco Drumond, S/N" Centm AHrv, 7—^
TelafoneUF,, 3621.6823 ' FAX: (7l) 3M1 "^W-SOQ-
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ANEXO I - CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 008/2018

"í' N° 008/2018, celebrado enlre o Instituto de Seguridade do Senridor
realiza^ do Pr^gTo ̂ esencilT:™ " ™ ̂ ^ ^

K^Í_U-13 6^1 746/0001:^^ 1 C MAU 1 ^ .
! ENDT^ — E-MAIL Raphaelalves.pdl@hotmail com
rREPRÈSÈNfÃNTFTprí AT-Tri^ . Neves, Sala 104. Stiep, Salvador/BA | FONE T(71) 3017-7655

Raptei Alves Sjl^ ^ JRG | 12.813.257-40'SSP/BA " 1 CPF | Õ26.Õ5T35^026.051.355-51

ITEM

LOTE Ó1 - COMPUTADORES

DESCRIÇÃO marca yp |
r-íT ___ MODELO •
I. Processador:

I. Processador InfeI Core 15. sexta geração e com 04 (quatro)
núcleos:

II. Freqüência do clock de 3.2 GHz ou superior;
III. Memória cache L2 ou 13 de 6 (seis) MBytes ' Informática
Placa mãe: ! j
I- Com total suporte às características especificadas para o ^1 PIus 7.1 Und 14
processador, memória RAM e disco rígido"
n. o conj^unto placa-mãe. BIOS e cooler devem prover mecanismo Monitor AOC
de redução de energia elétrica e dissipação térmica, garantido que ^2270PWHE
votagem, freqüência do clock e velocidade do cooler sejam
Jgguladas^utomaticamente de acordo com o uso do computador;

Centro Administrativo - Camaçari/Sahia - CEP: 42800-500
Telefone (71) 3621-6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000-717700

oite. www issm.camacan ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

í QUA

L&l

Informática
I

LI PIus 7.1

Monitor AOC

NT
VALOR

UNITÁRIO

1  4.142,85; 57.999.90
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III Com 01 slot PCI livre após a configuração completa do
equipamento:
IV. Deve ser de fabricação do próprio fabricante do equipamento
ofertado, ou fabricada por terceiros sob a supervisão desse e
exclusivamente para o equipamento ofertado, vedada a fabricação
em regime de GEM.

í. BIOS;

I- Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo
microcomputador, com as seguintes características minimas:
II. Suporte Plug-and-Play:
III. Sempre que o equipamento for iniciado deve ser mostrado no
monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador;
IV. Capacidade de habilitar/desabilitar: USB, Serial e paralela,

. Memória RAM:

I  8 (oito) GB (Gigabyte), tipo DDR4 2133MHz. instaladas em dois
pentes de 4 GB cada.

Interface de Vídeo:

I Deve suportar a resolução 1920 x 1080;
II. Deve possuir, no mínimo, 1024 MB (mil e vinte e quatro
megabytes) de memória dedicada ou compartilhada dinamicamente:
III. Suporte a Microsoft DirectX 11;
IV. Suporte a múltiplos monitores;
V. Deverá possuir, no mínimo, três conectores externos, sendo cada
um deles do tipo VGA (DB15). DVI-D (Digital) ou Display Port, e
HDMI. No caso de Display Port, deverá ser fornecido o adaptador
para DVI.

Rua Francisco Drumond, S/N°, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500
Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700

Site. www issm camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmG@gm9ii.c0rn
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6. Interface de Som; f r j
!  i. Conexões para microfone e fones de ouvido;

II. Alto-falante interno ou caixas acústicas com alimentação elétrica
I  através de conexão USB.
7. Interface de Rede;

j  I. Adaptador de rede integrado on-board ou off-board;
1  II. Conector RJ45 fêmea com LEDs indicadores de atividade de
(  rede:
I  III. Deverá suportar senha de acesso a BIOS e senha de "power-on";
I  IV Interface padrão Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e
I  full-duplex;

V. Configurável totalmente por software e possuir a função wake-on-
lan instalada e em funcionamento.

8. Fonte de Alimentação; í
i Com suporte a todos os dispositivos previstos no equipamento, e j
com entrada de 110/220 (bivolt) automática ou manual. I

9. Unidade de Armazenamento;
I Padrão SATA ou superior, com taxa mínima de transferência de 6
Gb/s:

II. 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de I
armazenamento de, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes), tipo
SATA, velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 RPM (sete mil e
duzentas rotações por minuto);
III. 01 (uma) Unidade Leitora e Gravadora de DVD; Deve suportar as
velocidades de 48x para a leitura de CD e 16x para a leitura e
gravação de DVD.

Rua Francisco Drumond, S/N°, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500
Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700

Site: www.issmcamacari.ba.gov br E-maíl: issmpmc@gmaii.com
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(^ioTínterfaces Disponíveis; ^ — 1
I- No mínimo 08 (oito) interfaces USB. padrão 2.0 e 3.0, sendo, no,

[  mimo, 2 (duas) no acesso frontal, vedado o uso de adaptadores
externos ou de hub USB. Não serão admitidos equipamentos em

I  que tal acesso seja feito pelas faces laterais ou superior, ainda que
,  tais interfaces componham o painel frontal,
j  "11. Teclado: '
,  '• Padrão ABNT 2; i
j  II. Com todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive "Ç";

. Conector padrão USB, vedado o uso de adaptador ou conversor
de padrão;

ly. Teclado do mesmo fabricante da CPU, com os mesmos padrões
de cores do gabinete.

12. Mouse;

I. Mouse de 2 botões;
II. Com roda (wheei) para scroll;
III. Com tecnologia óptica (sem esfera);
IV. Resolução mínima de 800 dpi; v. Conector padrão USB, vedado
0 uso de qualquer adaptador ou conversor de padrão;
VI. Mouse do mesmo fabricante da CPU, com os mesmos padrões
ue cores do gabinete.

13. Gabinete:

1 Padrão small form factor;
II. Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop);
.  istema de ventilação dimensionado para a perfeita refrigeração
componentes internos.

Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500Tetefon|: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08(XDO -717700
I e. VV.VW issm.camacari ba gov br E-maií: issmpinc@gmail com
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14. Monitor:

'• Tipo' LCD / LED Widescreen,
II Tamanho da tela: 21,5 polegadas ou superior:
III. Brilho de, no minímo. 250 cd/m^; '
IV. Relação de contraste real mínima de 1000:1;
V. Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz.;
VI. Tempo de resposta máximo de 5ms;
VII. Suporte de cores mínimo 16 milhões de cores;
VIII. Fonte interna; SIM;
IX. Deverá possuir, no mínimo, dois conectores de entrada para ligar
o monitor em qualquer das interfaces (VGA. DVI ou superior) da
controladora de vídeo do microcomputador;
X. Tensão de entrada; 110 - 220 V (automático ou manual);
XI. Inclusos: Cabos de alimentação. VGA e DVI, manual de usuário
em português e programas de configuração necessários à
operacionalização do equipamento.
XII. Instruções mínimas em tela (OSD); contraste, brilho, cor,
posição e linguagem;
Xll! Base com regulagem de altura do mesmo fabricante do monitor i
(com curso mínimo de 100 mm e demais especificações em acordo
com a NR 17 do Ministério do Trabalho);
XÍV. Com o mesmo padrão de cores do gabinete.

•. Compatibilidade e padronização:
I. O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e
entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao
lícitante vencedo^quaisquer alterações;

Rua Francisco Drumond, S/N®, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500
Telefone (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700

Site: vvv/w.issm.carnacari ba gov.br E-mail: issmpmc@gmaii com
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deverão ser iguais, contendo'ríSisma: " r" |

externa = "t«d,a aparência j

"órn°o sistemaT'^''°' compatibilidade'
bits operacional Microsoft Windows 10 Professional - 64 i

16. Software e documentação: I
Poompanhado de uma licença |

DM, oTru os especircaçôL j '
O Software deT "^'o 'abricante do equipamento
alel t ria °r"^'™on.o deverá permitir: alerta de prê-falha, j
do Microsoft acompanhado de uma licençado Microsoft Windows 10 Professional - 64 bits. com a respectiva
e iquela de autenticidade afixada ao gabinete do equipamento:
a O microcomputador deverá ser entregue com sistema

nulelr, ^ "itslré-inlladTe™seriais deste sistema operacional informados-

de ã? o^^JraTnTr"'"' acompanhado de um conjunto
_^ler operacionais e conbguração'
'  TOTArbÕLÕTF : ' E L

^ e „Qyg ^ noventa centavos"

""ISy pi|r2T°68ir '^^"'ly-zaicalrauvo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500
Ouvidona: 08000-717700

od go/.or c-mail. issmpmc@gmail.com
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ITEM""
LOTE 02 - "equipamentos

( DESCRIÇÃO IVIARCA
r  -T - MODELOPROJETOR MULTIMÍDIA DE 3.2Ò0 LUMENS

Sistema de projeção; LCD ou 3LCD. Tipo de projeíor: Multimídia. Tipo de
j  rojeção. Mesa. Teto, Frontal e Traseira, Luminosidade (mínima): 3200
Ansi lumens. Relação de aspecto ótico: 4:3. Resolução nativa: 1024x768

|(XGA), Vida útil da lâmpada (minima): 5000 horas (modo padrão)'
Keystone - Correção trapezoidal (mínima): Vertical: ± 30 graus ei
orizontal ± 30 graus, Relação de contraste (mínima): 3000:1.

Reprodução de cores (mímica): 16.77 milhões de cores. Lente de
Projeção: Zoom: Zoom óptico / Foco manual, Cobertura da tela. De 30 a

f 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente.
j Relaçao de zoom (minima) 1,0 - 1,2 INTERFACE: Sinal de vídeo X36+
analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM

I Sinal de vídeo digital: SDTV (480i. 5761). EDTV (480p. 576p), HDTV
(720p.1080i/p) Entradas (mínimas): FIDMI x 1 A/GA RG8 : D-sub 15-
pinos X 1 / S-Vídeo (Mim DIN 4pin) x 1 / Vídeo Composto; RCA (Amarelo) ^^"'^^'^'^842
x1 / USB tipo Axi / USB tipo Bxl Áudio-ln x1 INTERFACES DE REDE

I Rede: Wireless LAN OUTROS REQUISITOS: Alto falantes incorporados !
(mínimo): 2 W (Mono) x 1 Temperatura de operação; 5X a 40X ao nível
Ido mar. Tensão; 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz. Consumo de energia
(máximo): 330 W. Nível de ruído (máximo): 29dB /37dB (Eco/Normal)
Segurança: Trava de segurança tipo Kensington* Dimensão máxima (A X
L X P): 10 X 36 X 25 cm. Peso (máximo): 4 Kg.

Epson

com cabo

HDMI PIus

Cable

PC-HDMI1842

U. F.IquantI vaLorT-valor-j
[  unitário TOTAL |

4,230,00 i 4.230,00

Rua Francisco Drumond. S/N°, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500
Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700

Site, vvww.issm.camacari.ba gov br E-mail: issmpmc@gmail com
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I acessórios e cabornec^sár^rDl"^ '""1° ° '""«a osi
O cabo de força irr '

'cobfo,™,dade co^a T ^
I 'NMETRO conforme orientações do

,, através j-
I "ftpV/www.inmetro.gov.br/aual/daHAa/niiio »
i equipamento não apresentar coppv Em caso do
'Wireless LAN deverá ser f ^ 'ntegrada. o adaptador,

(apresentação através de conexTo^sL^^rI  'ampada do projetor deverá iá « f ? ̂ notebook. A
ser fornecido o controle remoto no equipamento. Deverá!
^hdmi fiexivei ZZ ZZ Ta
;maxpma de 4mm visando rnn ^ resolução 4k com espessura
fenecido manual do usuário ê Ôut, ""V Deverá ser
Deverá ser fornecido maleta nara vi, "ei^csnés

iProjelor ejodosos acessórios Permita acondícionar o

'  ' Funclff i°^ MDLTTfuncÍÕNÃlTasERI  eeçoes. Impressão, cópia, digitalização, fax

120 plrat^m^^rTforml™^^ Veicd<l4<le de impressão
i Pegma: 7,0 segundos; V.sor LCD' asplay
'•nnas: Resolução de 1200x1PnnHr>- v/ ,4 "monocromático de 5
Mhz; Copiadora mm a i Velocidade Do Processador- 700

icôpia freZ :
,jrep_ressora_para scanner deTeTs^nnerdo''!'"

dojipo preto e branco e

Lexmark

MX410DE
2.190,00 6.570,00

Telefone. (7l') 3^1-6823^ ' elT'^ " ■'^OO-SOo'Site: vrv» ,ssm camaca„.bagoVb'r 1.^, is.s°™fí^„Tcm'"™
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|colorido. Entrada: USB; Tamanhos do Papel: Até 21,6 'r35,6cm
oficio); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente

.velocidade da Cópia em Preto; IScpm; Tamanho do Vidro de Exposição"
Oficio. Drivers Compatíveis: Windows / Mac OS / Linux; Toner: Fornecer
oner inicial para 3.000 páginas de acordo com a norma ISO/IEC 19752.

(Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo de telefone; Bandeja de entrada
para O folhas; Bandeja de saida; Cartucho preto para uso inicial" CD

-.jÍ^J°^ei_doc^entaçà^^ de instalação; Folheto de suporte.
, SWITCH 16 PORTAS DE MESA 1Õ7lOO-ETHÉRNET LAYER 2
Dispositivo fisicamente independente, altura de no máximo 1 (um) RU e

próprios, que implemente funçào de switching de
C3m3d3 2,

Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios; i
|0 equipamento deverá possuir fonte de alimentação que opere na faixa
. de freqüência de 110-240 V e 60Hz;
.Deve possuir 16 (dezesseis) interfaces fast-ethernet (100 Mbps)
I conforme padrão lEEE 802.3u 100 Base-TX com conector RJ-45;
i  everá permitir a configuração automática do modo de operação half-
duplex e full-duplex para todas as interfaces;

^  automática de velocidade de operação.'I lu/lüOMbps para todas as interfaces 100BASE-TX;
Deverá possuir o recurso de auto-detecção do tipo de cabo (direto ou

(cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as
interfaces 100BASE-TX;
Devejpos^r performance jwire-spee^. non-blocking com taxa de

TP-Link

.-SG1016D

ünd i 420,00, 840,00

Rua Francisco Drumond. S/N«, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia-CEP; 42800-500
elefone (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700

Site. www issm camacan.ba gov.br E-mail; issmpmc@gmai! com
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Pacotes de no mínimo 2 Mpps (dois milhões de

ã,oIL ® comutação de no mínimo 3 Gbpa (trêsgigabits por segundo);^ De^ possuir capacidade para no mínimo 2.000 (dois mil) endereços
manuais e documentação completa para instalação e

~Õ4 mijas e^essórios de todos os componentes adquiridos.

'Sistemas Operacionais suportados. Windows XP {32-bit / 64-bit)
'windo^^ Windows Senrer 2008 (32- bit / 64-bit).
iw A ^ (32-bit / 64-bit), Windows Server 2012 (32-bit / 64-bit) eI Windows 8 (32-b,t / 64-bit), Lmux (SANE) ^
I Tipo de scanner AAD (Alimentador Automático de Documentos)
I Resolução ótica: 600 dpi

'branrnf 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e
Morinç Ã 'i P®"" incrementos de 1 dpi), 1200 dpi

tfrent[7. traseir^x 1)^^ (dispositivo de carga acoplada) x 2j
DetÜr de LED branco x 2 (frente x 1, traseira x 1)

Ide lTr^ ^ "'tmssônico de detecçãode alimentação múltipla, sensor de detecção de Papel

AA^Tie f n" ^ ̂  "O
lo^T^ 5.588 mm; Suportar

Fujitsu

Fj-7160

4.360,00 4.360,00

^"TeleTo"ne^Í7n'S^ Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500_  ( 1) 3621- 6823 FAX. (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000-717700
Site: www issm camar.an.ba.gov br E-mail: issmpmc@gma.l com
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:&adfdfbrr!T FornadaTransporte " i
'continua) ' folhas (80g/m') (Realimentaçâoi

íw=rfL?'re?o7uT2'or®h'®""'"'' í I
Software a dr/vers inclusos

cabo USB; DVD-

—-— TOTAL DO Lote ' —

————_— Õêzèsseirmirre '•""; ■ " .

item
lote Õ3 - PERIFERICOÃ

I  descrição
. estabilizador 5ÕÕ vã ^ .
I Potência mínima 500 VA
Tensão de Entrada Automática 115V/220V

I  naçao de entrada máxima admissível de 20°/
! ̂®"sao de Saída 115V + 6%
; Rendimento supenora90%

(possuir chave embuttóTcontrrde^^'^^'
ac^entais

marca

JWODELO U. F. QUANTI ̂ ALOR
—  UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

TS Shara

EVS Line 500
Full Range 6T

139,00 2.224,001

Felefone: (71)362Tm23^ ' ^2800-500S,.e: urww ,ss. oa.acari.^fpi^rfL,.
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^  SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

!sobretemperatura^"'"^"^'°' sobrecarga, curítícircüito "èj ^
ÍMSprseat™ ' -rpo Oo proOuip

, s°ér:"S:r™ tir::;: ^ i
^«d^essa opção de proTeção^ i^n-dade reserva, quando for

2  'teclado
' Padrão ABNT 2;

,Sn"ictor'^p3^,roltr'!.''"®^^ CSTechPIus
_  ̂padrão ° adaptador ou conversor dei KB-12BK | ̂ j
^MOUSE
' Mouse de 2 botões; "
' Com roda (wheei) para scrolL r-í T«.h pi

.^r^claplador op ° ' ,'
HO EXTERNO PORTAfíTcÕM^B —J - !
Capacidade de Armazenamento: 2T8 I "Conexões: USB 3.0 Seagate^dade de Transferencia Dados: 480 MB/s no USB 2,0 e 4.8GB/S no STEA2000400 i

C3 Tech PIus

MS-20BK

Seagate

23.00; 230.001

11.001 110.00

540.001 2.700.00

Telefone: ("l") "2800-500
Sile: www ,ssn,.ca„,acar,.ba.ga'v b'r 1.'4l,:
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j Alimentação: USB ~ - -
I Cor: Preta i

|Acessór,os: Cabo USB e manuais
12 (doze) meses_ !

—— TOTAL DCrLOTE

siiii^ta e quitrõ reãi^ ~~~~

Camaçari, 01 de Agosto de 2018.

instituto DE SEGUR1^E_D0 SERVIDOR MUNICIPAL
CNPJ 34.327.635/0001-10

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
diretor superintendente interino

L L M INFORMÁTICA LTDA . PD & l INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 13.641.746/0001-26

alves SILVAprocurador - representante COMERCIAL

Telefone. (71) SsáT-es^T ' 42800-500
site: -«w,«..casaca, .a goU!'®'' tL,
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INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE
JULGAMENTO DO PREGÃO
PRESENCIAL N" 003/2018

O Pregoeiro Oficial do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal, em conformidade com as Leis
Federais N° 10.520/02 e N° 8.666/93 e nas

disposições do Pregão Presencial N° 003/2018, que
teve como objeto a contratação de empresa visando
o fornecimento de equipamentos de informática para
utilização nas atividades básicas dos setores do
ISSM, decide declarar vencedora dos 03 (três) lotes
a empresa L L M INFORMÁTICA LIDA - PD & L
INFORMÁTICA LTDA, cadastrada no CNPJ sob n°
13.641.746/0001-26, situada na Rua Edistio Pondé,
n° 353, Edifício Empresarial Tancredo Neves, Sala
104, Stiep, Salvador/BA, conforme abaixo:

Lote 1 - COMPUTADORES: Valor Global de R$
58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais);

Lote 2 - EQUIPAMENTOS: Valor Global de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais);

Lote 3 - PERIFÉRICOS: Valor Global de R$
5.264,00 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro
reais).

Camaçari, 01 de Agosto de 2018

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA

PREGOEIRO OFICIAL

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL - ISSM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 003/2018

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório
referente ao Pregão Presencial n° 003/2018,
Processo Administrativo n° 008/2018, que teve
como objeto a contratação de empresa visando o
fornecimento de equipamentos de informática para
utilização nas atividades básicas dos setores do
ISSM,

2. HOMOLOGAR o Lote 1 - Computadores, à
empresa L L M INFORMÁTICA LTDA - PD & L
INFORMÁTICA LTDA, cadastrada no CNPJ sob n°
13.641.746/0001-26, situada na Rua Edistio Pondé,
n° 353, Edifício Empresarial Tancredo Neves, Sala
104, Stiep, Salvador/BA, pelo valor de R$ 58.000,00
(cinqüenta e oito mil reais);

3. HOMOLOGAR o Lote 2 - Equipamentos, à
empresa L L M INFORMÁTICA LTDA - PD & L
INFORMÁTICA LTDA, cadastrada no CNPJ sob n°
13.641.746/0001-26, situada na Rua Edistio Pondé,
n° 353, Edifício Empresarial Tancredo Neves, Sala
104, Stiep, Salvador/BA, pelo valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais);

4. HOMOLOGAR o Lote 3 - Periféricos, à
empresa L L M INFORMÁTICA LTDA - PD & L
INFORMÁTICA LTDA, cadastrada no CNPJ sob n°
13.641.746/0001-26, situada na Rua Edistio Pondé,
n° 353, Edifício Empresarial Tancredo Neves, Sala
104, Stiep, Salvador/BA, pelo valor de R$ 5.264,00
(cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais);

5. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas
cabíveis para a contratação das referidas
empresas.

Camaçari, 01 de Agosto de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO N" 008/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N® 008/2018

PREGÃO PRESENCIAL: N® 003/2018

Após constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Senhor Nelson Henrique de
Carvalho, Diretor Superintendente do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal, com base no
artigo 43, inciso VI da Lei n° 8.666/1993, resolve:

RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa
visando o fornecimento de equipamentos de
informática para utilização nas atividades básicas
dos setores do ISSM, conforme quantidade,
condições e especificações contidas no Termo de
Referência do Edital de licitação do Pregão
Presenciam® 003/2018.

município de CAMACARI:59883731515
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.08.06 16:08:39-0300'
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MODALIDADE: Contratação através de Licitação
na modalidade Pregão Presencial N° 003/2018, de
acordo com as disposições contidas nas Leis
Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/2002, suas
alterações e legislação complementar.

CONTRATADA: L L M INFORMÁTICA LTDA- PD &
LINFORMÁTICALTDA.
CNPJ: 13.641.746/0001-26

ENDEREÇO: Rua Edistio Pondé, n° 353, Edifício
Empresarial Tancredo Neves, Sala 104, Stiep,
Salvador/BA

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da
assinatura do presente termo
DATA DA ASSINATURA: 01 de Agosto de 2018
VALOR DO CONTRATO: R$ 79.263,90 (setenta e
nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa

centavos)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Órgão: 08 - Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de
Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto: 2008 - Manutenção de Serviços Técnicos e
Administrativos do ISSM

Natureza da Despesa: 449052 - Aquisição
Materiais Permanentes e 339030 - Material de

Consumo

Fonte: 0203000 - Contribuição do Instituto de
Previdência Social

Camaçari, 01 de Agosto de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL

9.503/97 (CTB) e art. 9° da Resolução n° 619/2016
doCONTRAN.

SUPÉRlNÍENDÊNCÍA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

PROCESSO

5905/2017

2985/2017

ià...30025017
3004/2017

I  3006/2017

3013/2017

H^ie/2017
3018/2017

3022/2017

1  3025/2017

3026/2017

|^t027/2017 '
3028/2017

H|j:,^315017
3032/2017

30405017

3042/2017

^^13045/2017
3053/2017

I,.,, 30555017
3058/2017

I' 30615017

3064/2017

K||,„;3a665017
3068/2017

3079/2017

B,iipS4/2017
3097/2017

3099/2017

3102/2017
■nie95017

I  3144/2017
3145/2017

■M>14««)t7
3147/2017

B|^174/»)17
3177/2017

B  3178/2017
3183/2017

111^1935017
3196/2017

81975017 .

E12/127/205/2017

G004100302
G003401539

G007100027

G003401359

6001900152

G003300171

Qtmmm

G005800136

^ 6001000108
G000600118

6001800254

G004400059

6001900151
G008100182

6001800051,
G003400472

6007000016

G005800C09

6002800005
G007600035

6(^00017
6004100344

6008100022

G001400223

6003700124

G002700199

G(»1900148

G003401380

6008100121

G001500157

6000701840

G005800039

6001100125

G003700623

6003700433

G002900728

6(»3300158

G0Ü2000219

6001600^
G003700751

6003200015

6003700529

6004100248
6004100264

6001400246

6002700238

6004100352

6003200197

PLACA

OVA0701
OUJ4943

í;,|isi83oo
OZI2676

" 0212676
JPS2692

OKT8262

PKH7988

PJV1341a

JMS9619

JPA4042

FQZ1103
JML8288

PJT8469

PJH8144

6TB3217

NYM8188

OZD6723
NTF8925

joZ0725

3PN2892
JPN2892

JRP7378
OZF6396

~NZG0174
OUG2932

OKIS28S

OKI5285

PYH4219

JSJ5472

CKA7149

FQW4070

HM0777L'
OUQ5530

[»/A9130,
OYD8005

jMZ1678
JON4688

P,ni0250
PJH0250

PJB0577

JPK2067

CRF1904

OKY2250

RESULTADO

NSo Conhwide '

Nao Conhecido

IndelwMa M
Nao Conhecido

Não Conhec^
Deferido

Indeferido

Indeferido

. IndeÜBildo ,i
indeferido

Indeferido

■ Não Cof9iecido t
indeferido

Indeferido" 1
indeferido

Indelâl^H
indeferido

lnd8í»rid»H!B
indeferido

Indeferkto —3
indeferido

Indeferido^Hl
indeferido

li«jeferide^PI
indeferido

Indeferido^ J
Indeferido

Indeferido
Deferido

NãoCordiecido^
indeferido

Indeferido

indeferido

IndeMMpMi
Advertência

Defendo

Nâo Conhecido

Indeferido

NãoCoitfiâiiffjl
Deferido

NãoConhadd»^
indeferido

Indeferido ' 1
Indeferido

6003700733

,-,,.6002700194..,
6003400027

JSW2678

GXS7829

HFP9780

ItkMmííM

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO - STT, DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, faz saber o resultado da
apreciação das defesas das autuações
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE
2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

município de CAMACARI:59883731 515


