
CONVÊNIO DE PERMUTA DE EQUIPAMENTOS E/OU SOFTWARE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR DIREITOS DE PUBLICIDADE E 
OUTRAS AVENÇAS 

  
PRIMEIRA PERMUTANTE: INTELBRAS S/A – INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito              
privado, CNPJ n.º 82.901.000/0001-27, estabelecida na Rodovia BR 101, KM 210, Área Industrial, CEP 88.104-800, São José – SC, por seus                     
representantes legais, doravante denominada simplesmente INTELBRAS. 
  
SEGUNDA PERMUTANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DE JURERÊ INTERNACIONAL – AJIN, pessoa jurídica de               
direito privado, CNPJ n.º 01.346.591/0001-16, estabelecida à Rua das Algas, n.º 215, sala 6, Jurerê, CEP 88.053-505, Florianópolis – SC, por                     
seu(s) representante legal, doravante denominada simplesmente AJIN. 
  
CONSIDERANDO QUE:  

A. A AJIN é Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional e, como tal, promove melhorias das condições e do                    
bem-estar de seus associados e de proprietários e moradores do residencial, tendo como principal atribuição estatutária                
“proporcionar aos associados, proprietários, moradores e visitantes de ‘Jurerê Internacional’ a constante manutenção de identidade               
conceitual do loteamento, mediante planejamento, organização, execução e controle de ações na busca da melhor qualidade de vida                  
de seus usuários e o permanente desenvolvimento urbanístico, turístico, da infraestrutura, serviços, comércio, preservação              
ambiental, conforto, lazer, segurança, limpeza, conservação, jardinagem, concepção paisagística, arquitetônica e estética do local. 

B. A INTELBRAS desenvolve equipamentos eletrônicos e softwares destinados ao controle da segurança, através de câmeras instaladas                
em locais estratégicos com registros sistematizados e controlados via base instalada. 

C. As partes haviam firmado Contrato Particular de Permuta de Produtos de Segurança por Direito de Publicidade – Projeto Jurerê                   
Internacional em 09/05/2012, tendo como objeto a permuta de produtos de segurança eletrônica em troca do direito de uso da                    
marca Jurerê Internacional em publicidade da INTELBRAS. 

D. As partes possuem interesse em renovar a relação contratual visando o interesse comum de todas as partes de contribuir para o                     
desenvolvimento no residencial e perímetro urbano de Jurerê Internacional. 

  
As partes acima qualificadas resolvem, em comum acordo, firmar o presente CONVÊNIO, mediante cláusulas e condições que adiante                  
seguem. 
  
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a permuta de equipamentos e/ou softwares de segurança eletrônica fabricados e/ou                 
comercializados pela INTELBRAS, por obrigações e ações de marketing descritas na Cláusula 1.2. 
1.2. As obrigações e ações de marketing sob responsabilidade da AJIN constituem: 

a. veiculação publicitária da INTELBRAS em determinados espaços públicos adotados pela AJIN junto à Prefeitura Municipal de                
Florianópolis e FLORAM, no Loteamento Jurerê Internacional, incluindo placa informativa no Parque dos Curumins e Praça dos                 
Dourados, nos termos do Projeto Áreas Adotadas Jurerê Internacional enviado pela AJIN, conforme Anexo I; 

b. colocação de placas residenciais com a indicação da participação de associados no plano de segurança; 
c. manutenção das placas que estão atualmente nas residências; 
d. disponibilização à INTELBRAS do direito de visitas da INTELBRAS e seus clientes como caso de show room; 
e. autorização para divulgação do projeto como “case” INTELBRAS; 
f. fornecimento à INTELBRAS do devido Atestado de Capacidade Técnica, quanto ao fornecimento dos equipamentos e softwares de                 

segurança que são objeto deste Convênio, bem como quanto à sua manutenção; 
g. manutenção da disponibilidade de aplicação das placas INTELBRAS nas caixas afixadas nos postes onde as câmeras estiverem                 

instaladas; 
h. Demais ações constantes no anexo Proposta AJIN 2020 - publicidade. 

1.2. Constitui ainda objeto do presente Contrato a prestação de serviços para instalação dos produtos que serão permutados, a ser realizada                     
pela INTELBRAS ou terceiros por ela contratados, mediante pagamento pela AJIN pelos serviços prestados. 
  
CLÁUSULA 2ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONVÊNIO 
 
Dos equipamentos e softwares 
2.1. Os equipamentos e/ou softwares permutados serão utilizados para ampliar e/ou atualizar os equipamentos instalados anteriormente                
pela INTELBRAS no parque identificado da AJIN. 
2.2. Os modelos, características e descrições dos equipamentos e/ou software permutados, bem como o local em que serão instalados                   
constam no Projeto Áreas Adotadas Jurerê Internacional Anexo I a este instrumento. 
  
Da produção, instalação e manutenção das placas e equipamentos 
2.3. A INTELBRAS fica responsável por todo o custo de produção, instalação e manutenção das placas que forem instaladas pela INTELBRAS                     
e aplicação em que aparecer anúncio de sua marca, sendo que a INTELBRAS escolherá empresa, de sua confiança, para que realize esses                      
procedimentos. 
2.4. A INTELBRAS prestará os serviços de instalação dos produtos permutados, nos termos da Proposta JN1661.3-2020. 
 
Da entrega dos equipamentos e/ou softwares e infraestrutura 
2.5. Os equipamentos e/ou softwares somente serão entregues mediante a aprovação pela INTELBRAS dos serviços de infraestrutura que                  
serão executados às expensas exclusivas da AJIN, necessários à instalação dos equipamentos e/ou softwares, compreendendo esta                
infraestrutura:  

a. projeto de carga e cabeamento das Fibras; 
b. liberação junto à Celesc para o uso do posteamento existente; 
c. adequação ao convênio existente entre a AJIN e a Secretaria de Segurança Estadual e Municipal, para o monitoramento de áreas                    

públicas; 
d. projeto junto à Celesc relacionado ao consumo elétrico do ponto de captura; 
e. liberação junto à Celesc de alimentação elétrica do ponto de captura; 



f. instalação de poste com altura mínima de 6 (seis) metros para cada ponto de captura; 
g. instalação de caixas para equipamentos em alumínio fechado imune a intempéries, em cada poste, a qual abrigará equipamentos tais                   

como: nobreak, fontes de alimentação, conexões elétricas, amplificador de áudio, conversores para fibra switch, sensores de alarmes                 
e outros que se fizerem necessários, para cada ponto de captura; 

h. sistema de aterramento e para-raios, para cada ponto de captura; 
2.5.1. Os equipamentos referentes à permuta serão instalados pela INTELBRAS, mediante pagamento. Os equipamentos mencionados no                
item “g” da Cláusula 2.5 deverão ser instalados pela AJIN, não tendo a INTELBRAS responsabilidade quanto a esse serviço.  
2.5.2. Uma vez executados os serviços de infraestrutura necessários à instalação dos equipamentos e/ou softwares, a INTELBRAS deverá                  
analisar e aprovar os mesmos dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da liberação pela AJIN, e entregar os produtos de segurança                        
eletrônica descritos no Anexo II à AJIN no prazo de 05 (cinco) dias após a aprovação dos serviços de infraestrutura que serão executados                       
pela AJIN, desde que haja disponibilidade em estoque.. 
2.6. Com a entrega dos equipamentos e/ou softwares, a propriedade dos mesmos passa a ser de fato e de direito da AJIN. 
2.7. Ocorrendo qualquer condição que impeça a utilização pela INTELBRAS da contrapartida prevista na Cláusula 1 por culpa da AJIN, deverá                     
a AJIN pagar por todos os equipamentos e/ou software permutados, em valores praticados pela INTELBRAS à época do ocorrido, com                    
abatimento do valor decorrente da depreciação e do desgaste normal de uso regular no período de utilização dos mesmos, respeitando a                     
proporcionalidade pelo período de Convênio decorrido. 
 
Da garantia dos equipamentos e/ou softwares 
2.8. Os equipamentos eletrônicos que compõem os produtos de segurança eletrônica terão garantia contra vícios de fabricação, durante o                   
período de 12 (doze) meses a partir da emissão da Nota Fiscal, nos termos do Termo de Garantia que acompanha o produto. 
2.8.1. Não estão cobertos pela garantia e nem serão considerados como passíveis de recuperação os vícios ou perdas de equipamentos que                     
forem causados por danos provocados pela AJIN ou terceiros; por acidentes decorrentes de operação indevida ou negligente; manutenção ou                   
armazenagem inadequada; uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes;                    
vandalismo; fraudes e/ou sabotagem; falta de infraestrutura no local de instalação dos equipamentos; se o número de série tiver sido                    
adulterado ou rasurado; se o produto tiver sido violado; influência de natureza climática, animal (insetos, etc), atmosférica, eletroquímica,                  
caracterizados como: descargas elétricas, raios, inundações, incêndio, enchentes, quedas de energia, falta de aterramento ou por quaisquer                 
outros fenômenos da natureza. Neste caso será apresentado orçamento à AJIN para que, querendo, seja realizado o reparo dos                   
equipamentos. 
2.8.2. Esta garantia não cobre perda de dados, sendo recomendado, se for o caso do produto, que a AJIN faça cópia de segurança                       
regularmente dos dados que constam nos equipamentos/softwares. 
2.8.3. É recomendado que a AJIN mantenha em dia as atualizações do software e aplicativos, se for o caso, assim como as proteções de rede                         
necessárias para proteção contra invasores (hackers).  
2.8.4. O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, não estando livre de fraudes e burlas que possam                       
interferir no seu correto funcionamento, que, uma vez ocorrendo, farão cessar a responsabilidade da INTELBRAS.  
 
Da produção dos portais nos acessos do residencial e loteamento Jurerê Internacional 
2.9. A produção de portais de acessos ao residencial e loteamento Jurerê Internacional ficará sob a responsabilidade da AJIN, de acordo com                      
sua capacidade financeira. Esses portais deverão comportar o “Sistema OCR” (sistema de identificação de placas de automóveis). 
2.9.1. Fica desde já estabelecido que: 

a. o portal do acesso principal preferencialmente priorizará a estrutura de “pórtico”, tal como o modelo hoje instalado na entrada da                    
ponte Hercílio Luz, com placas de sinalização; 

b. os outros dois portais poderão seguir os padrões já existentes. 
2.9.2. É de responsabilidade da AJIN a solicitação de autorização junto ao Poder Público para a instalação dos portais, assim como para a                       
aprovação dos modelos, características e medidas dos mesmos. 
 
CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DA AJIN 
3.1. A AJIN terá direito de uso dos equipamentos, licenças e/ou softwares a partir da data da entrega e instalação, obrigando-se a:  

a. não ceder ou transferir a permuta, total ou parcialmente, sem autorização da INTELBRAS, usando os equipamentos, licenças e/ou                  
softwares corretamente de acordo com os manuais e treinamentos de operação. 

b. em caso de qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos direitos, comunicar imediatamente à INTELBRAS. 
c. permitir, quando necessário, o acesso de pessoal autorizado da INTELBRAS, devidamente identificado para visita ao Show Room. 
d. isentar de responsabilidade a INTELBRAS por quaisquer danos, furtos, roubos, prejuízos ou inutilização dos equipamentos. 

  
CLÁUSULA 4ª – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Fica desde já acertado que o valor total dos equipamentos e/ou softwares, especificadas no Anexo II (Proposta JN1661.3-2020) é de R$                      
200.113,08 (duzentos mil, cento e treze reais e oito centavos). Este valor, conforme Convênio, será pago em publicidade, conforme Anexo I                     
(Projeto Áreas Adotadas Jurerê Internacional), não sendo cabível a nenhuma das Partes, por conta deste Convênio, quaisquer outros valores                   
ou contraprestações, exceto se forem adquiridos de formas adicionais. 
4.2. A AJIN deverá encaminhar uma Declaração/Recibo de recebimento dos equipamentos e/ou software, bem como da cessão da                  
publicidade ora permutada. 
4.3. Pelo serviço de instalação dos produtos ora permutados, a AJIN pagará à INTELBRAS o valor de R$ 6.490,00 (seis mil, quatrocentos e                       
noventa reais), a ser pago via boleto bancário no prazo de 30 dias a contar do término da execução dos serviços. 
4.3.1. Havendo inadimplemento, incidirão sobre o valor devido multa de 2% (dois por cento), mais juros de 1% (um por cento) ao mês, além                        
de correção monetária pelo índice do IGP-M. 
  
CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL  
5.1. O presente Convênio entra em vigor a partir da data da sua assinatura por todos os signatários, e permanecerá vigente pelo período de                        
48 (quarenta e oito) meses, podendo ser prorrogado mediante a assinatura de termo aditivo. 
5.2. As partes podem, em comum acordo, realizar o distrato deste Convênio, a qualquer tempo. 
5.3. Qualquer das partes poderá rescindir o presente Convênio, unilateralmente, sem justa causa, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias,                    
por escrito e com recibo. 
5.4. É causa de rescisão imediata, por justa causa, do Convênio: 



a. o descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
b. a subcontratação do objeto deste Convênio; 
c. o não atendimento das normas aplicáveis à execução deste Convênio; 
d. a decretação de falência das partes, requerimento de recuperação judicial, liquidação judicial ou amigável, protesto de débito de                  

qualquer das partes, desde que tais situações afetem o adimplemento das obrigações ora assumidas. 
5.5.. Ocorrendo o encerramento do Convênio antes de a INTELBRAS utilizar as contrapartidas por culpa da AJIN, deverá a AJIN providenciar                     
a devolução dos equipamentos e softwares, ou efetuar o pagamento à INTELBRAS dos valores correspondentes aos itens permutados, na                   
proporção das contrapartidas não usufruídas, respeitada a depreciação dos equipamentos.  
  
CLÁUSULA 6ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. A tolerância, por qualquer das partes, a inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Convênio deverá ser                   
entendida como mera liberalidade, jamais produzindo novação, modificação, renúncia ou perda de direito de vir a exigir o cumprimento da                    
respectiva obrigação, nos termos deste instrumento. 
6.2. No caso de dúvida ou divergência entre este Convênio e os documentos que a este forem anexados, será a mesma dirimida de comum                        
acordo, com prioridade dos documentos mais recentes sobre os mais antigos. 
6.3. O presente instrumento consubstancia toda a relação contratual das partes referente ao mesmo objeto, ficando sem validade e eficácia                    
quaisquer outros documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já trocadas entre as partes, bem como quaisquer                  
anteriores entendimentos verbais. 
6.4. As partes e testemunhas confirmam, via assinatura eletrônica, nos moldes do art. 10 da MP 2.200/01 em vigor no Brasil, que estão de                        
absoluto acordo com o presente Instrumento e, por estarem plenamente ciente dos termos, reafirmam o dever de se observar e fazer                     
cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, em vista da possibilidade de acessar a via do Convênio pelo endereço https://secure.d4sign.com.br e                   
gerar a versão impressa do mesmo, considerando o fato de já tê-lo recebido por e-mail. 
6.5. As condições previstas nos anexos deste Convênio que não colidirem com o disposto no presente Convênio, permanecem válidas e                    
plenamente exigíveis. 
6.6 Quaisquer acordos, alterações, prorrogações, ajustes, pagamentos extraordinários, e outras adaptações ou complementações necessárias,              
de acordo com a forma do pactuado neste instrumento, serão impreterivelmente celebrados por escrito e firmados pelas partes, não tendo                    
valor algum as combinações verbais. 
6.7. Fica expressamente vedado o uso , pela outra parte, da marca “Intelbras”, “Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê                    
Internacional - AJIN” e “Folha de Jurerê”, para quaisquer outros fins senão os especificados neste instrumento, cujo descumprimento das                   
disposições estabelecidas nesta cláusula sujeitará a parte infratora à aplicação das sanções previstas na legislação em vigor, sem prejuízo do                    
ressarcimento dos danos a que der causa. 
6.8. As partes concordam que todas as informações e dados que forem fornecidos de uma para outra deverão ser tratados como                     
confidenciais, sigilosos e restritos, obrigando-se a parte receptora a respeitar estritamente, sempre e a qualquer tempo, o caráter                  
confidencial e sigiloso das informações, dados e projetos da parte divulgadora, dos quais venha a tomar conhecimento, os quais não poderão                     
ser fornecidos, revelados ou mencionados a terceiros, bem como não poderão ser divulgados, publicados ou aproveitados por qualquer das                   
partes, exceto se autorizado, por escrito. O descumprimento das disposições estabelecidas nesta cláusula sujeitará a parte infratora à                  
aplicação das sanções previstas na legislação em vigor, sem prejuízo do ressarcimento dos danos a que der causa. 
6.8.1. As partes se responsabilizam pelo sigilo e confidencialidade, por si e por seus empregados, contratados e/ou prepostos, por qualquer                    
descumprimento do dever de sigilo e confidencialidade, respondendo pelas perdas e danos a que tal descumprimento, direta ou                  
indiretamente, der causa, declarando-se legal e solidariamente responsável por quaisquer atos lesivos cometidos por seus empregados,                
contratados e/ou prepostos, na forma do artigo 927 do Código Civil. 
6.9. As partes declaram e garantem que todas as atividades e negócios realizados com base neste Convênio serão conduzidos em respeito às                      
leis e normas aplicáveis, incluindo, mas não limitando-se, a normas de saúde e segurança, legislação trabalhista, fiscal e ambiental, e,                    
principalmente, a legislação anticorrupção, responsabilizando-se e indenizando a outra parte contra quaisquer demandas, ações ou               
reclamações decorrentes de violação a lei e normas por atos de seus empregados ou prepostos, comprometendo-se ainda a indenizar por                    
danos e prejuízos, inclusive morais, decorrentes de violação às leis. 
6.10. As partes declaram e garantem que tratam seus empregados e parceiros comerciais sem discriminação de sexo, raça, cor, religião e                     
orientação sexual, e que não utilizam trabalho infantil, salvo menor aprendiz, dentro dos limites legais. 
6.11. As partes declaram conduzir seus negócios conforme os mais elevados padrões éticos, de modo a valorizar e defender seus bons nomes. 
  
CLÁUSULA 7ª – DO FORO 
7.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José – SC para dirimir quaisquer questões oriundas deste Convênio, com renúncia de qualquer                       
outro, por mais privilegiado que seja e não obstante qualquer mudança de endereço. 
  
E, por estarem em perfeito e comum acordo, assinam eletronicamente o presente instrumento, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para                   
que surtam os efeitos legais. 
 
São José - SC, 03 de junho de 2020. 
  
Partes: 
INTELBRAS S/A – INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA, representada por Rafael Boeing            
(rafael.boeing@intelbras.com.br) e Marcio Ferreira da Silva (marcio.ferreira@intelbras.com.br)  
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DE JURERÊ INTERNACIONAL – AJIN, representada por Paulo Roberto Ramos               
(ramospaulo25@hotmail.com)  
  
Testemunhas:  
1. Marcus Vinicius Ferraz Haudsch (marcus.haudsch@intelbras.com.br)  
2. Leila de Souza Mello (leila.mello@intelbras.com.br)  
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