
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CoNTRATO N.o 007 t 2019

TOMADA DE PREÇOS No 003t2018
PROCESSO LICITATORIO No 004/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
stsrEMA DE pRoDuçÃo DE EsruDto euE
ENTRE st aELEBRAM A cÂmene MUNtctpAL
DE SANTA TERESA/ES E A EMPRESA MI
TECNOLOGIA FOTO AUDIO E VIDEO LTDA .
ME, TVA FORMA ABAIXO:

n cÂuanA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty
Vervloet, no 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente BRUNO
HENRIQUES ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número
077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES,
doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa Ml TECNOLOGIA FOTO AUDIO E
VIDEO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número
08.989.356/0001-01, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, 356, 1o Pavimento,
Loja 18, Ed. Boulevard da Praia, Praia de Canto, Vitoria - ES, aqui denominada
CONTRATADA, neste ato representado pela sócia-proprietária JALYNNE FERREIRA
MACHADO, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF no 090.368.686-45 e
Carteira de ldentidade no 13.423.802 - SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Rachel
Vitalino de Brito - no 1 10, Hélio Ferraz, Serra - ES, firmam o presente Contrato de
fornecimento, que se regerá pelas cláusulas e condiçÕes seguintes:

2.1 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos, dispositivos e
instruçÕes que compõem o Editalde TOMADA DE PREÇO no. 003/2018, completando o
presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição,

PtÉlicdo no átrio da
Câman Munlcipal de
Santr Tcreaa - ES, ne
bnnadoarügp83de Lei

CLÁUSULA PRIMEIRA §
Do OBJETO .S

,s
1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pela CONTRATADA de O1 N
(um) Sistema de Produção de Estúdio, especificado conforme anexo l. J

ç)ÊCLÁUSULA SEGUNDA \*
\DOCUMENTOS INTEGRANTES

obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento do equipamento objeto
deste contrato o valor global de R$ 46.994,30 (Quarenta e seis mil, novecentos e noventa
e quatro reais e trinta centavos) conforme processo licitatorio no 00412018.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 - As despesas correrão por conta da dotação 44905200000 - Equipamentos e Material
Permanente.

4.2 - O Objeto do fornecimento não está sujeito a reajuste

GLÁUSULA QUINTA
DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 - Este contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término
do prazo da entrega do equipamento.

5.2 - O equipamento conforme anexo I deverá ser entregue até o dia 1310712018.

CLÁUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

6.1 - O Pagamento será feito em parcela única, por meio de cheque nominal à empresa,
após o aceite de bens e a emissão da Nota Fiscal entregue na Câmara Municipal de
Santa Teresa.

6.2 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Poder Legislativo no caso de nâo \§
cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma prejudicar o ,,S

ü'interesse da câmara Municipar. 
N"

6.3 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscais, a mesma será devolvida à §
Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser{-.
contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal W r

\
6.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na

CLÃUSULA TERCEIRA

forma contratual, sofrerão a incidência de multa na base de 0,01o/o (zero vírgulaT{-tm por
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) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada
3

a sua aplicação ao valor total desta,
regras contidas na Legislação Civil.

clÁusulA sÉTrMA
DAS PENALIDADES E SANCÕES

7 .1 - Pela inexecução total ou parcial do que foi proposto, a empresa sofrerá as seguintes
penalidades:

a) Executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução
e sem prejuízo ao resultado: advertência;

b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

c) lnexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo pruzo de 1 (um) ano e multa de 5% (cinco por cento);

d) lnexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento);

7.2 - Juntamente com as penalidades descritas nas alíneas "b" e "c" acima, poderá,
facultada a prévia defesa nos termos da lei, ser feita a declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administraçâo pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

8.1 - ocorrendo as situações previstas nos arls.77 e 78 da Lei Federal
presente contrato poderá ser rescindido na forma prescrita no Art. 79.
rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o

iiJ[i:::,":;;;:fl3 
0"t 

'r, 
conrorme determina o parágraro único do art 78 da t-eide qtl

§

cen
con

CLÁUSULA NONA

no 8.666/93, o
os casos de If,

rssegurando o \§
rt. 78 da Leide *q1'

Y
9.1 - Compete à Contratante, além das obrigações previstas na Lei8.666/g3, as
neste contrato, que são as seguintes:
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r o material, disponibilizando local, data e horário;

Ul Vfurificar a conformidade do bem recebido com as especificaçÕes constantes do Editale

da [roposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Acompanhar e fiscalizar. o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

servidor especialmente designado;

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA DÉCIMA
DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Compete à Contratada, além das obrigações previstas na Lei 8.666/93 e no edital,

as previstas neste contrato, que são as seguintes:

a) Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,

acompanháOo Oa respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da

marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os

artigos' 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no

pruzo máximo de 30 (trinta) dias o produto com avarias ou defeitos;

d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da

presente licitação;

e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do pruzo

previsto, com a devida comProvação;

f; Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; ,.\'

Y
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trqbalhistas, previdenciários, §u
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação. d"U.S
garantia e quaisquer outras que incidam ou venhr, 

3 
incidir na execução do contrato. \

h) Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificaçÕes Oo O"r,(*il
sem a prévia aprovação, por escrito, da Câmara Municipal. \

i) Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação do bem,

4

de marcas e patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhan
atendimento ao FORNECIMENTO ora contratado. ía

ela para
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onder,

5

na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados à Câmara
terceiros.u pal ou a

CLÁUSULR oÉclma PRIMEIRA
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO

11 .1 - Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem de qualquerforma
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

11.2 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a
conferência do equipamento adquirido, serão realizados pelo Servidor Sr. Rodrigo
Rondelli.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA
DO FORO

12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo,
com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do
presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

RUNO IQU
CPF: 077.190.847-48
Presidente da CMST

(Contratante)

ffio,O.,crd^"
JALIN|{IE FERREIRA MACHADO

CPF: 090.368.686-45
Sócia-Proprietária

(Contratada)

Santa Teresa/ES, 15 de Maio de 2018.

ng ndel
.477-10

Rasseli
.415.877-78
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ANEXO I - CONTRATO No 007t2018

Item Descricão do Obieto Quantidade

1 NewTek Tricaster Mini HD-4i.

Sistema de produção de estúdio Mini HD, original de fábrica,
com 4 conexões Sdi e capacidade para switching, streaming,
gravaçáo, publicação, transmissão e armazenamento de vídeo,
memória intema com capacidade de 1,5T dividido em 2
unidades intemas de 75 OGb cada, suport e paracâmera robótica,
cenários virtuais, streaming ao vivo em HD em arquivo
simultâneo, 6 conexões de saída, 5 fontes de mídia integradas
para vídeo, gráfico e sons.

Garantia: Garantia de 01 (um) ano.

0í

VALOR TOTAL RS 46.994.30
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