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ESTÁDOI,O MÁRÁNHÁO
(ÁMÁRA MANTCIPAI- I'E §ÃO BER,YÁRI'O

(NPJ: 07-629 520/t)t)t)l A7
R@ Conego Netn r'2I5I cnt/o. ('r.P 65.550-000

Sào llenún*)/Ml
C0NTRATO N" 002/201S/CÂMARA
PROCESSO ADMINISl'RATIVO N". OO2/2020

TERMO DI.] CONTRÀTO QUE ENTRE SI
CEI-EBRAII A CÀMARA MT'NI('IPÀL DE SÀO
BER\ARDO f, A I]MPRf,SÀ AN'TôNIO CÂRJ-OS
MARQT]fS, NA FORMA ABAIXO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA. iÍscritÂ no Cadâstro NacioIâI dc
Pessoas Juridicas sob o n" 07.629.52010001-07. sediada na Rua Conego Noslor n9l5-Centro, CEP:
65.550-000, Sâo Bemardo/MA, doüvante designada CONTRATANTf,, neste ato represeniado
pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSE TRIBUZI DE CARVALHO, brssileiro, crsado,
inscÍito no CPF n'CPF n" 961.230.523-49, po(adoÍ do RG n'418326959 SSP^,14, residente e

domiciliado na nesta Cidade e a empresa ANTÔNIO CARIOS MARQ(IES, rnscrita no CNPJ
sob o n' 18.427.08?/0001-43, estabetecida na Av. Coroncl Epaminondas Pio Concia LiÍna, n' 189,
baiÍÍo Abreu. CEP n'65.550-000. Mutricipio dc Sâo Bernardo, represcntado por seu proprietário
Sr. ÀNTONIO CARLOS MÂRQUES, bBsileiro, portador da cédula de idcntidade RG n'
129119019997, poft^dor do CPF n'816.763.103-63, denominada simplesmente CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o pÍesente Contmlo decorÍentc da Dispensa de licitaçâo c do Processo
Adúinisrâtivo n." 002/2020, com tundamenlo da Lci n" 8.666, de 2l de junho dc 1993 e na Lei n'
8.078, de 1990 - Codigo de Defcsa do Consumidor. mcdiante as seglintes cláusulas c condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente contrâto a Aquisição de eguipamentos de som para
utilização no Plenário da Câmara Municipa! de Sào BemaÍdo - MA, conforme a-s especificaçôes
constantes do Projeto Básico, que integrou a Dispensa de liciLação, proposta da CONTRATADA e

demais documentos constanles do Processô í" 002/2020.

1,1. Discriminação do objeto:
2. LOTE 0l

ITf\'I DISCRrÇÃO t Nl) QID VALOR UNIT.
YALOR
'TOTÁI,

0l

AMPLIFICÁDOR
Es@ifi@cõs TécnicÀs:
CLÂSSED
Porência oáüiro torsl: l00w RMS @ 4 Ohm
PoÉncia eixim por cdnâl: l50w RMS @ 4 ohms
EptrzdÀ
I-úpüls châ e chb: 0l RCA ST

§ê!@
Outputs cha ôchb:01 RCA ST
Ou1-âe br02 Plo

vu gúfico: s LEDS
Póteçào: LED Ove.loàd /CuÍo

I Nt) I

R5 962,00 Rs 962,00
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ESTÁDO I'I) MARAIIEÀO
CLryIARA T,IUNICIPÀL DE SiO AE Y{M"

.NPJ. 07-629 52t)/0MI -07
Ruo Coneso Ndíot,2l5 ('enth. ( l:l':155 550.t\n

Fusivel ampere: Fusivel 2.5A

Capacitârcia da lônlc: 4700uF
Rrspost! de frcquênciü: l0Hza20KHz
lmpêdância de trcquêDcia: l0 KW. l0Hza l0 kH2
Alimentaçâov&: 1271220

02

MESA de r0 csmis con efeito. USB e Blüetooth
Esoeci6cacõê -Ieni.s:
Canaldo Efeito: Reveó, Delay e E ho
LEVEL:êontrcle Masler do volume do Efeito
DELAY: conrolê do '1dpo de atte" do elêÍo
FEEDBACIC contrcle da "quolidade dc rcpcriçô.J'

C.nalUsB
tnrEda USB eíéreo coú coDIrclB Play Pa6c.

Equalizaçào d€02 viô: LoW êHIGH
FX: conrole de efeito exrcm ou saida de monitor
BAL:contrcle de tâlúço
GÁIN: contole de volume do cúal

Cânâ101e02:
MIC - Coneclor XLR
LINE - Co,ecror l/4" TRS (Plo)mô.ô

MIC - Conecto.l/4" TRS (Plo) mro
LINE-concctor l/4" íRS(?10) múo
Equalizaçâo de 03 viô:LoW, MID e HICH
FX: contmle de efeiro extem ou saida dc moritor
PÀN: controle pânorâmico
GÀlN: contrcle de volume do @al
Reums Maslcr (Main Selêclion)
Saida§:
MAIN OUr: saida L / R da m6a com control.s
indiliduais de volume MAIN ML\"
CTRL ROOM Ot I: L / R saida esleÍeo para Relomo
PHoNES: saida pârâ Fone de Ouvido. As eida
CTRL ROOM OUI e PHoNES
repÍdrzem ô mesÍo súal, e posucm o nrsDo

REC: sâi& paÉ 8ú\zçâo da mN
FX SEND: saída de efeito ou de mônirôr

Efllllb:
AUX:.nlo&desinálextdô(CD,MD,rce&.)
ST AUX RETURN: mtrada estér@ pá.â rlrôc6sâdôr

Controles do Mdter:
ÀUx RETURN: cmtrcle voluDe ST AL'x RETURN
AUX/RIC TO PHoNES: quedo pBsiooadâ envià o
sinalds fflmda "AUX"
pa6 6 sidar _CTRL ROOM OU-I-'e "PHONES '
AUX/REC TO MAIN: qumdo pressionada cnvia o
sinalde mlnúa ' AUX" parâ á

saida da mêa MAIN OUT"

Consumo de PotêDcia: I8J w

U NI) !

Rs 1.0s2,00 Rs 1.0s2,00

CenÚrl com 04 MTCROFONES

ç!Iê§Eí$E!!

L\) l

Rs 1.s82,00 Rs 4.746,00
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EST/I|'O DO M/|MNHiO

C4MÁM MANICIPÀL I'E §,iO BERNÀRI'O
(NPJ: 07 -ó29. 520/0W l -07

RM Coneg.' Nátot 2l5-(ehttu, ( LP:65 
'5t)-lfu

ft"a,ít

lm*.t,

itt", t

J. cLÁusuLA sEcuxn,r - rtcÊxcr L

3.1. A cntrcga se daÉ em âté 03 (trts) meses e o prazo de vigência desÍe Termo de Contrato
será de 12 (dozre) meses contâdos da assinalura do contrato. prorrogável na formâ do arl. 57,

§l', da Lei n" 8.666, de 1993. Nào pdcrub trltrapust;ar 3l/12/2020 com meses c vak ràt
corresponalenles.

r. ct Áusula trncERA- PREÇo

4.1. O valor do prEseote Temo de Contmto é dc R$ 7,160,00 (sete mil, cento e sê§s€nt{

reais).
4,2. Estima-se que o cronogramâ de desembolso será o valor global será em etapa única em

âpós a entÍsga do produto, nos termos da alinea "b". iÍciso XIV do art. 40, da Lei Federàl n"
8.666t93.
4.3. No valor acima estâo incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretâs decorrcntes

da exec!ção contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdcnciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, &ete, seguro e outro§

nccesúrios ao cumprim€nto integlal do objeto da contralaçâo.

s. cLÁuslrLA eUARTA - DorAÇÃo oRÇAMENTÁRrA

5.1. As dcspesas decorrentes desla contmlaçào estão programadas em dotação oçarnenlária
própÍia, prevista no orçamento do Municipio, para o excrcicio de 2020, na classificaçâo

0 I 0 1 00.0 1.03 1.0020. I 030.0000.4.4.90.5 2.00. 1.00. 1.00 1.0000

6. cLÁtJsuLÀ eurNTA - PAGAMENTo

6,1. O pagamento será fcito pelâ Câmâra MuÍticipal dc São Bemardo,MA, em moeda corrente

nâcional. medianlc TransfeÍência Bancáriâ Elelrônica. dirclo na CoÍta da Cont atada e ocorÍerá

ate no máximo de 30 (tÍúta) diâs após â datâ do recebimcnto definitivo do material, mediante a

aprcscntaçâo da competeDte Nota Fiscâl ou Faturâ;

Chave li8!i6li8a;
Contmle d€ volume independmlê;

SÀidÀí Pl0 individuâis on miedd;

DimeDsões (A x Li P):55,00 x 420,00 x 23000mmi

Alimmtação:3.0V (2 pilha A-A);
Dimcrsôcs da Be (Â x L x P):58,00 x 110,00 x
I50.00mm:

0.1
Kil de Cabot de iÍstálâcâo

P('T

Rs 400,00 Rs 40O,0O

RS 7.160,00
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ESTÁDO t'O MAMNHJiO

CAMÀRÁ MIlNICIPAI, T'E SÃO BERNÀRI'O
( NPJ: 07-629 520/040I -07

Ruu O,ncso Nesío, h',215-Ceht,o. Cl.P:65 550-000
São Eehonlo/lra

6.l.l.A CONTRATÁDA deveú protocolar na sede desta Câmara a solicitaçào de
pagamento, assinada e cârimbâda pelo representanrc legal da emprcsa em papel timbrado,
contendo o no do proc€sso licitatório, as informâçõcs para crédito em conta coÍcnte como:
nome e númeÍo do Banco, nome € númcro da Agênciâ e númcÍo da conta, ânexando a Notâ
Fiscal devidamente atesta, cmitida sem rasura, em letm bem legível, juntamente com cópra
do contrato, cópia da nota de empenho como tambem as demais certidões atualizadas:
Certificado dc Regularidade dc Situação do Fundo de Gamntia do Tempo de Serviço -
FGTS, CeÍidão de Débitos Trabalhistas CNDT. Ceúidão Negativa de Débito junto à
Previdência Sociâl - CND, CeÍidão Conjunta Ncgariva de Débitos Relativos a Tributos
Federâis e à Divida Ativa da Uniâo. expedida por órgâos da Secrelariâ dâ Receitâ Federâl do
Brasil c dâ Procuradoria Geràl da Fazenda Nacional, e cerlidões negalivas de débilos
expedidas por órgãos das Sccretâriâs de Faz endâ do Estado e do Municipio.

6.2. Como LÍtrulição paru ÁdminlrtraÇato eJetudt o paga efito, d licitanÍe yekcedoro rlewá
mdnh r as mcsha\ ú'm)içõ,t Jc hahrlitaçã,,:
6.3. O rccebimento não exclui a rcsponsabilidade dâ Contratâda pelo perfeito desempenho do
matcrial fomecido, câbendolhe sanar quâisqueÍ iffegulâridades d€tectadâs quando da utilizaçâo
do referido material:
6.4. A notâ fiscalfatura devcrá ser emitida pcla pÍópria ContÍâtada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ. constante da Notâ de Empeúo c do Contrato, não se âdmitindo
notâs fiscâis/fatuÍás emitidas com outÍo CNPJ. mesmo de filiais ou da matriz.

7. CLÁUSULÀ SEXTA_ REAJUSTE E ALTERAÇÔES

7.1. O preço contratado e fixo e irÍeajustável.
?.2. Eventuais alteraçôes contEtuais r€ger-sc-ão pela disciplina do âÍ. 65 da Lei n'8.66ó, de
1993.
?.3. A CONTfu\TADA é obrigada a aceitar, nâs mesmas condições contmtuais, os acÍéscimos
ou supressões que se fizêrem necessários, âté o limile de 25% (vinte e citrco por cento) do
valor inicial atualizâdo do contmto.
?.4. As supressôes rcsultântes de acordo celebmdo entrc as partes contrâtantes podeÍão
cxceder o limitc de 250á (vinte e cinco poÍ cento) do valor inicial .tualizado do contrato.

8. CLÁUSULA SÉTIMÂ. ENTREGÂ E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. após a solicitação de fomecimento, a CONTRATADA deverá pÍoceder a execução do
seÍviço, cm sua totâlidade, em até no máximo 30 (trinta) dias mnsecutivos contâdos da data da
assinatum do contrato, em uma única etapa, indcpendentemente do quântitativo e valor solicitado.

7.2. As condiÇôcs de entrega e recebimenlo do objcto sâo aquelas previslas no Temrc de
Referência, documento integÍantc e apenso a cstc contÍato,

9. CLAÚSULÀ OITÀVÀ - FISCÀLIZAÇÃO

9.1.4 fisÇalização da exccuçâo do objeto seIlí efetuâdâ por Representânte designado pelâ
CONTRATANTE.

rl ';db
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ESTÁDO DO }íARÀt\iILlO
C,IMAM MUNICIPÁLDE SÃO BERIIÁ*I'O

(NPJ: 07$9- 520/400 L!7
Ruo ('oncyo N6tot n"215-Cehtrc. (EP: 65-550-0,]o

São Bem@do/M4

IO. CLÁUSULA NONA- OBRIGAçÕES DÀ CONTRÀTÀNTI, E DÀ CONTRATADA

10.1. As obrigaçõcs da CONTRATÀNTE e da CONTRÂTÀDA sâo aquelâs prcvrsras no
Termo de Referência.

TI. CLÁUSULÂ DÉCIMA_ sÀNÇÕEs ADMINISTRÁTIVÁS

l0.l Comete infmção administrâtiva nos termos da Lei n'8.666, de 1993 e da Lei n' 10.520,
de 2002, a Contratada que:
l0.l.l inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigâções assumidas em

decorÍência da contrataçâo;
10.1.2 ensejâr o retardâmento da execução do objeto:
10.L3 frâudar nâ execução do contrato;
10.1.4 compoíar-se de modo úidôneo;
I0.l.5 cometer fraude fiscal:
10.1.6 não mantivcr a proposta.

A Contratada que cometcr quâlqucr das infrâções discÍiminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuizo dâ responsabilidade civil e crimiíal, às seguintes sânções:

10.2.1 advertência por fâltas leves. âssim entendidâs âquelas que não acarretem
pÍejuizos significativos para a ConFatante;

10.3 multâ moratória de 0.3% (zero vírgula três porcento) por diâ dc âtrâso injustificado
sobÍe o vâlor da parcelâ inadimplid4 até a dâta do efetivo inadimplemenlo. observando o
liÍnÍe de 30 (trinta) dias:

10.3.1 multa compcnsatória de l0o/o {dez por ceDto) sobre o valor iotal do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 €m üso de inexe€ução parEial, a multa comp€nsatória, no mesmo
perccntual do subitem acima, seÍi aplicada de forma proporcional â obrigâção
inadimplidai
10.3.3 strspensào de licitar e impedimetrto de co[tÍatar com o órgão, entidade ou
unidade administmtiva pela qual a Administraçâo Públicâ operâ e âtuã concrelamente,
pelo pÍazo de ate dois aÍos;
10-3.4 impcdimento dc licitar e contratar com a Câmara Municipal de São

Bemardo/MA com o consequente descÍedenciamento no Sistema de Cadâstro Próprio
da CAMARA p€lo prazo de até cinco anos;
10.3,5 declaração de inidoneidade para licitar oü contBtar com a Administrâção
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até que scja
pÍomovidâ a reabilitação perante â pópriâ autoridade que aplicou a penalidade. que

será concedida scmprc que a Contratada rcssarcir a Contràtante pelos prejuizos
causado§;

10.4 Também ficam sujcitas às pcnalidades do aÍ. 87,IlI e IV da Lei n'8.666, de 1993,
a Contrâtâda que:

10.4.1 tenha soliido cond€nâção definitivâ por pràticar. por meio dolosos, fraude
fiscal no Íecolhimento de quaisquer tdbutos;
10.4.2 tenha praticado atos ilicitos visaDdo a Austrar os objetivos dâ licitação;

l0.4.3dcmonstrc não possuir idoneidâde para coÍtrâtar com a Administração em virtude
de atos ilicitos praticados.

t0.1
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ESTADO DO MÀRÁNHÀO
CÁMÁM AANICIP/1, I)E SÃO BEÃNÁRDO

( NPJ : A7 -ó29 5 20/t)00 I 07
ka Co .xo Nestot n'2 l5 ( ehtro. ( [P: 65.t5A400.

Sãn Itcrnüh/MÁ
10.5 A aplicação de qualquer dÀs penalidades previstâs reâlizar-sc-á em processo
administrãtivo que assegurani o cotrtraditório e â ampla defcsÂ à Conlratada, observaDdo-se o
procedimento previslo na Lei n" 8.666, de 1993.
10.6 A âutoridade competente, na âplicaçào das sançôes, levafti cm consid€mçào a
gÍâvidâde dâ conduta do infrator, o caráter educativo dâ pena, bem como o dano causado à
Administrdção, obseNado o principio da proporcionalidade.
10.7 ^ As pcnalidades serão obrigatoriâmentc Íegistrâdâs no Sistcmâ de Cadastro Próprio
da CAMARA.

I I. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

I 1.1. O presente Termo de CoÍtralo podeá ser rescindido nas hipótescs pÍevistas no ârt.
78 dâ Lei n'8.666, de 1993, com âs conscquôncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
pÍejuizo das sânções aplicáveis.
11.2. E admissivcl a fusão, cisão ou incorpoEção dê contmtâdâ com/em outra pcssoa
juridica, desde quc scjam observados pela nova pcssoa juridica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original sejam mantidas as demais cláusulas c condições do
contrâto; não hâjâ prejuzo à execução do objeto pactuado e hajâ a an!ência expÍEssa dâ
Âdministiàçâo à continuidade do contrâto.
11.3. os casos de rescisào co[tràtuâl serâo formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defcsa.
11.4. A CoNTRATADA Íecoúece os diÍeiros dâ CoNTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lci n'8.666, de 1993.
1 1.5. O termo de rescisão scú prccedido de Relatório indicativo dos seguintes aspestos,
confoÍne o câso:

I1.5.1. Bâlanço dos eventos contratuâisjá cumpridos ou parcialmente cump dos;
I I .5.2. Relação dos pâgamentos j á efetuâdos c ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e mullâs.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕf,S

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contmto
financeira;
12.1.2. inlcrrompff a execução contratüâl sob alegâção
paÍe da CONTRATANTE, salvo nos casos pÍevistos em lci.
12.1.3. SubcortÍâtrr,

para qualquer operâção

dc inadimplemcnto por

T3. CLÁUSULA DÉCIMÀ TtrRCEIRÂ _ DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos seÍâo decididos pcla CoNTR-A.TÁNTE, segundo as disposiçôes
contidâs nâ Lei n" li.ó66, dc 1993, na L€i n" 10.520, de 2002 § dcmais norÍnâs gerais de

Iicitações e contrâtos adminislrativos e, subsidiâriamente, segundo as disposiçôes contidâs na

Páginâ 6 de 7
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EST,IDO DO MARÁNHÃO
CAMÁ|U MUNICIPÁL I'E SiO AERNARI'O
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5ão Bernado/MÁ

Lêi n'8.078, de 1990 - Código de Defesa do CoNumidoÍ - c normas e principios gerais dos
contÉtos.

14. CLÁT SULA DÉCIMÁ QUARTA _ PItsLICAÇÃO

l4-1. IncumbiÉ à CONTRÁTANTE provid€nciâr a publicação deste instrumento. por
ext-âto, no Diário Oficial do Estado, no prazo previslo na Lci n'8-666, de 1993-

15. CLÁU§ULA DÉCIMA QI'INTÀ _ FORO

15.1. O Foro para solucionâÍ os litigios que decorrercm da execução deste Termo de

Contmto será o da Comarca dc São Bernardo,MA.

Parâ Íirmezâ e validade do pactuado, o presente Termo de Contrâto foi lavrado em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraeotes.

Sào Bemardo/MA. 03 de Fevereiro de 2020.

1'ESTEMLINHAS:

CPF:

n -l- ty' í
é--Z--zZr,-*-l'22.",*;
o6f 2/ tJ5-zz

DT] CARVAI,IIO
I lcgal da CONTRATANTE

cARLOS llrÀRQt]tt
Pelâ CONTRATADA

l bVYú1-Y7
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