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MINUTA DO CONTRÂTO

CoNTRATO N" _/201g/PrrAAP

TERMO DE (]ONTRATO QTIE
ENTRE SI CELIiBRAM A
cÂrr,lta MUNtcrpAL DE sÃo
BERNARDO/MA E

\,\ FORMA
ABAIXO:

a cÂnrlnl MUNICIPÀL DE SÃO BERNARDO/MA. inscrita no cadasrro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n" 0?.629.520/0001_07, sediadâ na Rua Conego
Nestor n'215-Centro, CEp: 65.550-000, Sâo Bemardo/MA, doravante designaãa
CONTRATANTI,, neste ato representado pelo presirlente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBIIZI DE CARVALHO, brasileiro, câsado, inscrito no CpF n" CpF n"
961.230.523-49, portador do Rc n" 418326959 SSp/lvlA. rcsidente e domiciliado na
DestaCidadeeaempresa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n"_ estabelecida (inserir endereço
completo), neste ato denominada CONTRATAI)A, represenrada por (inserir o cargo),
senhor(a) (quâlilicação do signttário do contrato), inscrito ná Cadâstro de pessoa
Fisica - CPF, sob o , portador do R.G. n,, _de acordo com a repÍesentação legal
que- lhe é outorgada por _(inserir qüal dos instrumentos: procuração/contrato
socisyestatuto social) RE§OLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da
licitaçào na modalidade Dispensa de Licitação n..' _ e do processo
Admiíistrativo n." _/2019, com lirndamento aa Lei n. gí66, ae 2l de juúo de
199-3, da Lei n" 10.520, de t7 de julho de 2002 e na Lei n.8.078, de 1990 _ C;digo de
Defesa do Consumidor, mediante as sêguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULÁ PRIMEIRA _ Do oBJoTo

.. L Constitui objeto do presenrc coÍtrato â Aquisiçâo dc €quipâmentos de som para
ulilização no Plenririo da C.âmara Municipal de Sào Bcmârijo - MA, confàrmc as especrÍicaçôes
constântes do Projeto Brásico, que integrou o Editãl na Modalidade Dispensa dl) Licitação n"
_ CPL/CMSB, pÍoposta da CoNTRATADA e demâis documentos conslânles do
Procêsso n'002/2020.

l.l. Discriminação do objerol
2. LOTE 0l

A\ÍPLIT-IC,lDOR
Esnecifr c cõcs TúcÍicas:
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CLASSED
Porêdcia máúim rorâl: loOW RMS (4 4 Ohm
Potênciâ ú,iÀiDa por canal: I 50W RMS (4 4 Ohms
EntÍ*dd
Irpüls chôechb,0l RCA ST
In-aeb:04P|0
§ci@§
Oulputs cbac.hb:01 RCÂ ST
Out'aebr02Pl0

Vu gáfico: 5 LEDS
Prclc.ção: LED Ovdload /Cuío
rulivel an4lere: rusivel 2.54

Capaciúnciâ da fonte: 4700uf
Resp6tade frcquêrci8: I0 Hza20K Hz
Ifrpêdtucià d. ftequêncta: l0 KW, l0 Hza l0 kttz
Alimntacão vâe 127/220

02

MISÀ de r0 croâis com ef.iro. USB ê Blút;tà
EsBificacôes Técnicas;
Canâl do Efeilor Reveó. DelayeEcho
LEVEL: conúole Masteí do volume do Efeito
DEIÁY: contmle do "tempo dc atra$" do cfeilo
FEEDB,{CK: controle da "qudtidade de repeiçôes"

CedUSB
Ent.ôd, USA esé@ sm @ú,016 PlaylPae.

Equâlizção de 02 vias: LOW e HIGH
FX: conlrcle de ef.iio exlemo ou eidâ de moriror
BAL: controle de balmço
GAIN: conÚolc de volme do cáral

Cmd 0l e 02:
MIC - Conertor XLR
LINE - Conelor l/4" TRS (Plo)moDo

MIC - CoDelor l/4" TRS (Pl0)6ono
LINE - Conecror l/4" TRS (Pl0) mono
Equâliz!§âo de 0l vi6: LOW, MID e tllcH
FX: cotrcle de efeito exremo ou ssida de monitôr
PAN: onlÔle púoiâoico
GÂINj colrole de voluôê do cúal
Re.ursos MÀster (Main Selectioí)

MÂIN OUT: saida L / R dâ úesâ com corrrolG
indiYiduis de volume lí{AlN MDC
CTRL ROOM OUT: L / R saida estéreo pam Relomo
PHONES: sâida púa Fone dc Ouvido. As sÂíd&s

CTRL ROoM oUT e PHONES
rcprcduem o mcsmo sind, e pô§§uem o m6m

REc: $ída pú. sÉvâçào da m@
FX SEND: sâida de efeito ou dc mornor
Eúldê§:
AUX: eírrâds de siíal êxtema (CD, MD, PC elc.)
ST AIJX R.ETURN: eÀrrad! eíérÉo paru pro.essâdoí

UND l

lnrJiin x' a a;

tl.1{

I
I
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3. CLÁTISULA SEGI'NDÂ _ VICÊNCIA

3.1.4 entrega se dara em ate 03 (três) meses e o pr:rzo de vigência deste Termo d€
Contrâto seú de 12 (doze) meses conlâdos da assinârum do contrato. prorrogável na forma
do art. 57, §l', dâ Lei n" 8.666, de 1993. Nâírpoderulo ultrapassar 3l/12/2020 com meses e
ya lo res co rres po n Llcn tet,

4. CLÁUSULA Tf,RCEIRA _ PREÇO

4.1. O valor do Presente Termo dc Contrato é de RS

4.2. Estima-se que o cronograma de desembolso scrâ o valor global será em etapâ ünrca ern
após a entrega do pÍodulo, nos lermos da alinea..b,', inciso XIv o aí. 40. da Lei Federal
n'8.666/93.
4.3.No valor âcima cst2io iÍcluidas todâs as despesâs ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execüção contratual. inclusive tributos c/ou impostos, encârgos sociais,
trabâlhistâs, previdenciádos, fiscais e comerciais úcidenles, taxa de âdministração, fretq
seguro e oütros necessários ao cumprimento integÍâl do objeto da conlratação.

5. CLÁUSULA QUARTÀ- DoTAÇÁo oRÇAMf,N'IÁRIA

5.1. As dcspesas decorrentes desta contràtâçào estâo pÍogramadas em dotação oÍçamentáía
própria. prevista no orçamento do Municipio. paÉ o exercicio de 2020, tra classificação
abaixo:

AUX RETURN: contrclevolumc ST At,x RETURN
ÂUX/REC TO PHONES: quddo pícssioMda mvia o
siíalda mtcdâ AUX"
pât{ a5 sâída§ "CTRL RoOM OUT e ?HoNES"
ÂLX/REC TO MAIN: quâÍdo pNionadâ ênvia o
sinal da enttrda AuX" pam a
sâida ds mesa MAIN oU?

Consuno de Polàcis: 18,5 W

0l

Cent il coú 04 MICROTONES

CaracierislicÀ:

Conttule de volumc indcpodentci

SaidÀ Pl0 individuais ou mixailas:

Dimensões (A x L x P): 55,00 x420.00 x2l0,00mm:

Alimcnlaçào: I0v (2 pilhâs AÀ)i
Dimensões da Basc (A x L x P): 5E.00 x 110,00 x
l50,00mmi

ll\l)

04 lKit dr Crbos deiÍíll.cto lTar T' --f 

-

010100.0 t.03 t.0020. 1030.0000.4.4.90.5 2.00. L00.1.00I .0000
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ó. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTo

6.1.0 pagamento seú feito pela Câmara Municipal dc Sâo Bemando/MA, em moeda
corrente nacional, mediant€ Transferênciâ Bancriria Eletrônic4 direto na Cortâ da
Contratada e ocorrerá até no máxjmo de 30 (trintâ) dias âpós a data do Íecebimento
definitivo do mât€rial, medianlc a apresenlaçào da competênt. Nola Fiscâl ou Faturd;

6.1.1.4 CONTRÁTADA dcveni protocolar na sede desra Câmarà a soliciração de
pagamento, assinadâ e carimbada pelo reprcsentânte lcgâl da empresa em papel timbrâdo,
contmdo o no do processo licitâtório, âs informações pâra cÍédito em conta corente
como: nome e número do Banco, nomc c número da Agência e número dâ conta,
anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emiiida scm Í.§ur4 em letra bem legivel,
juntâmenle com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como tâmbém âs demais
certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situâção do Fundo de carantia do
Tempo de Serviço - FGTS. CeÍtidão de Débiros Trabâlhistas CNDT. CeÍidão N€gativa
de Débito junto à Previdência Social - CND, CeÍidâo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais c à Divida Atjva dâ Uniâo, expedida por ôrgãos da
Sec.etaria da Receita Fedcml do Brasil c da Procuradoria GeÍal da Fazenda Nâcional. e
ceíidôes negâtivas de débitos expedidâs por óÍgãos das Secrclariâs de Fazenda do Estado
e do Municipio.

6.2. (:otto condiçõo pdra AdninistruçAo efcuur o pagamenb, d lícííante ycncedorít dewú
munter as mcshat .ondiçilet dL hohtlitdçà':
6.3. O reccbimcnto nâo exclui a responsabilidade da Contralada pelo perfcito desempenho
do material fomecido. cabendo-lhe sanaÍ quaisquer inegularidades detectadas qualdo da
ltilização do referido material;
6.4. A nota Íiscal/fatum deveni ser emitida pelâ púpria Contratada, obrigâtoriamente com o
número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, nào se
admitiDdo notas fiscâis/faturas cmitidas com outro CNPI. mesmo de filiais ou da matriz.

7. CLÁUsULA sExTA _ RfAJUsTE E ALTERAçÔEs

7- l. O preço contEtado é l'ixo c irreajustávcl.
7.2. Eventuâis altcrâçôes conúatuais rcger-se-âo pela disciplina do aí. 65 da Lei n" 8.666,
de 1993.
7.3. A CONTRATADA é obrigada a âceitar, nas mesmas condições contrâtuâis, os
acréscimos ou supressôes que se fizerem íeccssários. âté o limÍe dc 25o% (vinte € cmco por
cento) do valor inicial atuâlüado do conmto.
7.4. As supressões resultântes de âcordo cclebrado entrE as partes contratantes poderão
exceder o limitc de 25% (vintc e cinco por ccnro) do valor inicial atualizado do coÍtrato.

8. CLÁUSULÀ SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMf,NTO DO OBJETO

7.1. após a solicitaçâo de fomccimento, a CONTRÂTADA deveÉ proceder a execuçâo do
serviço, em sua totâlidade, em até no máximo 30 (trinta) dias consecutivos contados da dâta da
âssinatura do contmlo, em uma única etapa, independentcmente do quântitativo e valor
solicitado.
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7.2. As condiçôes de entrcga e recebimenlo do objeto são aquelas pÍevistas no Termo de
Referência, documetrto integrante e apenso a este contÍâto.

g. cLnúsuLl orr,lvÀ - FtscALtzAÇÃo

9.1. A fiscalizâçâo da execuçâo do objeto
CONTRATANTE.

efetuadâ por Representante designâdo pcla

10, cLÁusuLÀ NoNA - oBRIGÀÇoEs DA coNTRÀTANTE E DA coNTRAIADA

I0.l- As obrigaçôes da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelâs previstas r

Termo de RefeÍência.

lr. cLÁusuLA DÉCIMA- sANçÕEs ADMTNIsTRATIvAs

l0.l Comere infiâçào administrativa nos te.mos dâ Lei n. 8.666. de 1993 e dâ Lei n.
10.520, de 2002, a Contratada que:
l0.l.l inexecutâr total ou parcialmcnte quaiquer das obrigações assumidâs em

decoÍéncia da contrataçâo;
I 0. I .2 ensejar o retardarnento dâ execuçào do objeto;
i0.L3 fi_audar na execução do contrato;
10.1.4 componar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometeÍ fÍaude Íiscâl;
10.1.6 nào mânliver a proposta.

10.2 A Contmtada que cometí qualquer das bfraçôes discriminadas no subitem
acima Íicará sujeilâ, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguinies
sançõcsi

10.2.1 adveÍência por faltas levos, âssim entendidâs aqu€las que não
acarretem prejuízos sigDificâtivos parâ a ConEatante;

10.3 multa momtória de 0,3olo (zero virgulâ três por
injustificado sobre o valor da parcelâ inâdimplida, até a dâtâ
observando o limite de 30 (trinta) dias;

cenlo) por dia de atraso
do etêlivo inadimplemento,

10.3.1 multa compensatóÍia de l0% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso dc inexecução totÂl do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução paÍcial, a multa compcnsatória, no mesmo
percentual do subitcm âcima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplidâ;
10.3.3 süspensâo de licirar e impedimento de contrâtar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Àdmidstraçâo Pública operô e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e contrâtar com a Câmam Municipal de Sâo
Bemâdo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro
Pópdo da CAMARA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidoneidâde paÍa licitâr ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos dererminantes da punição
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ou até que scjâ promovidâ a reabilitagâo pcrante a própna autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre quc a Contratada ressaÍcir a Contatante
pelos prejuizos causados;

10..1 Também licam sujeitas às penâlidades do art. 87. lll e Mâ Lci n'
1993, â Contratada que:

10.4.1 lenha sotido condenâçào definitiva por praticar, por meio
fÍaude fiscâl no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 lenhâ praticado âtos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaçâo;

lo.4.3demonstÍe não possuir idoÍleidade pâra contratar com a AdministÍação em
virtude de atos ilicitos praticâdos.

I0.5 A aplicação de qualqueÍ das peúalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que asseguraá o contraditório e â ampla defesa à Contraiâdâ, observando-se
o procedimento previsto na Lei n" 8.ó66, de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicaÇão dâs sânçôcs. levaÉ em considemçâo a
grâvidade da cotrduta do infrator, o caniter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administmção, observado o principio da proporcionalidade.
10.7 As penalidades sedo obígâtoriâmente registradas no Sistema de Cadastro
Proprio da CAMARA-

II. CLÁUSULÂ DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

I L I . O prcsente Termo de Contrato poderá ser resci[dido nas hipóteses previstãs Ío
ârt. 78 da Lei n'8.666, de 1993. com as consequências indicâdas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuizo dâs sançõcs apliciiveis.
11.2. E admissivel â fusâo, cisão ou incorpomção ú contratâda coÍ/eÍn outra pessoa
juridica, desde quc sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contmto; não hajâ prejuizo à execução do objeto pâcfiiado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contralo.
I I.3. Os casos de rescisão contratuâl seÍão formalmeníe motivados, assegurando-se à
CONTMTADA o direito à prévia c âmpla defesa.
11.4. A CONTRATADA rcconhece os dircitos da CONTRATANTE em caso de
rescisâo administrativâ previstâ no an. 77 da Lei n' 8.666, de 1993.
11.5. O termo dc rescisào será precedido dc Relâtório indicativo dos segrrintes
aspectos. conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos evcntos contratuais .iá cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
I L5.2. Relação dos pâgamentosjá efetuados e ainda devidos;
I 1.5.3. lndenizaçôes e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÀ _ VEDAÇÔES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar esle Termo de Contràto pam qualquei operaçào
Íinanceira:
12.1.2. interrompeÍ a execução contrâtual sob alegação de inadimplemento poÍ
paÍte da CoNTIIATANTE, sâlvo no§ casos prer/istos cm l§i.

8.666, dc
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12.1.3. Subcoítr.taÍ,

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, se8lndo a§

disposições contidas Í!a Lei n'8.666, de 1993, nâ Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas
gemis de licitações e conlratos âdministrâlivos e, subsidiariafientc, segundo a§ disposições

contidas na Lei n' 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - € normas e

principios gerais dos contÍatos-

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTÀ _ PUBLTCAÇÃO

14.1. lncumbini à CONTRATANTE pÍovidenciar a Publicação deste instrumento, por
extrato, no Diririo oficial do Estado, no prazo previsto na L€i n'1t.666, de 1993.

15. CLÁUSULÂ DÉCTMA QUINTA _ IORO

15.1. O Foro para soluciona. os litigios que decorrerem da execuçâo d€st€ Termo de

Contrato será o da ComaÍca que abmnge o Municipio de São Bernârdo^4A.

PaÍa Íirmcza c validade do pactuado, o prcsente TeÍmo de Conrato foi lavmdo em tÍês (t!€s)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contaentes
.. .. ... de......................... ................ de 20.....

Rcsponsável legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
CPFI

CPF:


