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CONTRATO Nº 017/2019 
 

Contrato de aquisição de 01 (uma) mesa de som para 
a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO, inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.131.090/0001-67, com sede nesta cidade de Pedro Leopoldo, na Rua Doutor Cristiano 
Otoni, nº 555, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Paulo Ferreira Pinto, 
doravante designada CONTRATANTE, e a empresa MICHELE DE OLIVEIRA BATISTA 
TURREK, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.322.255/0001-76, com sede na cidade de Pedro 
Leopoldo/MG, na Avenida Heitor Claudio de Sales, nº 203, Bairro Felipe Claudio de Sales, 
CEP 33.600-000, neste ato representada por Leopold August Schubert Turrek, portador do 
CPF nº 365.445.268-00 doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre 
si, em decorrência do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, PREGÃO Nº 01/2019 e 
observados os preceitos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as suas alterações 
posteriores, o presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
1 – OBJETO 
1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de 01 (uma) mesa de som para a Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo, conforme constante do Termo de Referência do Processo 
Administrativo 005/2019 – Pregão 01/2019, e especificações abaixo: 
 

Item  Código Especificação  Marca Unid. Quan
t. 

Vr. Unit. Valor Total 

13 

00002068 MESA DE SOM - Mixer analógico de 
baixíssimo ruído e grande headroom; - Pré-
amplificadores para microfone de altíssimo 
desempenho Xenyx comparáveis a pré-
amplificadores de renome; - Compressores de 
estúdio com um único potenciômetro em 
todos os canais mono; - EQs de 3 bandas 
estilo britânico neoclássico para um som mais 
real; - Novo processador de  efeitos para 
estúdios com 16 presets editáveis incluindo 
reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, 
multi-efeitos, função Tap  e configuração de 
parâmetros do usuário armazenáveis (não 
disponível no modelo 1204USB); - Interface 
estéreo de audio/USB embutida para conexão 
direta com  o seu computador. Gravação de 
áudio livre, software de edição e podcast e 
mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e 
driver de baixa latência já inclusos;  
- Software de produção musical   
BEHRINGER Compact XT2.5 Revolutionary 
Energy já incluso com sequenciador 
Audio/MIDI que carrega quase 
instantaneamente em todas as plataformas de 
computadores - Insert de canal em cada canal 

BEHRI
NGER 

UND 1,00 R$2.160,00 R$2.160,00 
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2 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
2.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 
8.666/93 e nos termos deste contrato, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses 
previstas no art. 74 da mesma lei. 
2.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 
responsabilidade civil e ético-profissional relativa à sua perfeita execução. 
2.3 A entrega deverá ocorrer nas dependências da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, sem 
nenhum custo adicional. 
2.4 Os produtos deverão ser entregues dentro das especificações estabelecidas no Edital do 
qual decorre este instrumento e seus anexos, observadas a qualidade e a validade do material, 
devidamente embalados, acondicionados e transportados com segurança, sob responsabilidade 
da contratada. 
2.5 O objeto que não atender às exigências da Câmara Municipal, após ser verificada sua 
qualidade, será devolvido ao contratado, sem ônus à contratante. 
2.6 A contratada ficará obrigada a manter, ao longo da execução do contrato, a pontualidade 
na entrega dos produtos e a qualidade dos mesmos. 
2.7 Fica o(a) Diretor(a)-Geral responsável pela fiscalização da execução correta do contrato. 
3 - CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 
3.1 Os pagamentos, observados os dispositivos contidos no Inciso XIV, do art. 40 da Lei 
8.666/93, serão efetuados obrigatoriamente por meio de cheque da praça ou transferência 

mono para conexão flexível de equipamentos 
externos (não disponível nos modelos 
1204USB   ou X1204USB); - 2-4 aux sends 
por canal; - LEDs de pico em  todos os canais; 
- 2-4 auxiliares de retorno estéreo 
multifuncionais para roteamento flexível; - 
Saída MASTER balanceadas com conectores 
XLR  banhados a ouro; - Saídas de fone/ctrl 
room com matriz de fonte multi-entrada; - 
Potenciômetros de 60-mm com precisão 
logarítmica e controles rotatórios; - Fonte de 
energia tipo Fulll-Range para maior 
flexibilidade (100- 240V), som livre de 
ruídos, resposta transiente superior e baixo 
consumo de energia; - Padrão de instalação 
em racks para maior flexibilidade de 
instalação; - Total Inputs: 16; - Entradas 
Mono/Estéreo: 4/4; - Buses Mix: 2/2; - Pré-
Amplificadores XENYX para Microfones: 6; 
- Eq de Canal MONO: 3- bandas; - Canal de 
Envid efeitd Ivied•l/FX: 1/1; - Retornos de 
Efeitos: 2 estéreo; - Interface/Saida USB: 2-
entradas/2-saídas; - Presets do Processador 
FX: 16; - Medidores em LED: 12-LED;  - EQ 
gráfico de 7 bandas,  cancelamento de voz, 
Sistema anti-microfonia FBQ, sistema 
sorround 3-D XPQ,  Phantom Power   +48V. 

 TOTAL:       R$2.160,00    
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bancária em favor do fornecedor, devendo a contratada encaminhar à Tesouraria da Câmara 
Municipal, a fatura para pagamento; 
3.2 Pelo fornecimento dos produtos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância de R$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), 
correspondente às quantidades e especificações contidas no relatório anexo, obedecidas as 
condições ofertadas na proposta comercial da contratada. 
3.3 O pagamento será efetivado em até 7 (sete) dias úteis após a entrega da fatura, isenta de 
erros, e do produto junto ao setor competente, e corresponderá à soma das quantidades dos 
itens consumidos mensalmente. 
4 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
4.1  O contrato vigorará a partir da data de assinatura até o dia 31 (trinta e um) de dezembro 
de 2019, podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo. 
4.2 O prazo de execução do Contrato iniciará a partir de 30 dias da emissão da Ordem de 
Fornecimento pela Diretoria Geral da Câmara. 
5 - DOTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 
01030101.0103100011.001 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- 
44905200000 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 37. 
6 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
6.1 – A CONTRATADA assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade civil de 
fornecer produtos com qualidade, conforme especificação contida no item 1.1 deste contrato e 
no Processo Licitatório de Compra n. º 005/2019, Pregão n. º 01/2019. 
6.2. Responsabilizar-se-á ainda a contratada pela troca do produto com defeito, em estado de 
má conservação ou imprestável para a utilização a que se destina, vedado o fornecimento de 
mercadorias com prazo de validade vencido.  
6.3 - A CONTRATADA deverá manter ao longo da execução deste Contrato a qualidade dos 
produtos. 
6.4 - A CONTRATADA não poderá a título algum transferir o fornecimento do objeto do 
presente Contrato; 
6.5 - A CONTRATADA será obrigada a manter durante a vigência deste Contrato as 
condições de habilitação exigidas no edital, podendo a CONTRATANTE solicitar a entrega 
de qualquer documento a elas referente; 
6.6 - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATADA deverá proceder à entrega do 
documento solicitado dentro de 10 (dez) dias, com prazo de validade vigente, observadas as 
regras quanto a isso e quanto à forma de entrega e aceitação previstas no edital regulador da 
dispensa de licitação, da qual decorre este Contrato. 
7– DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
7.2 – Efetuar os pagamentos sem atraso desde que devidamente informada com antecedência 
pela contratada dos valores correspondentes à fatura. 
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7.3 – Pelo atraso no pagamento haverá encargos de mora computados a partir da data do 
vencimento e juros de 1% (um por cento) ao mês. 
8- DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 
8.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos 
subitens seguintes. 
8.2 - A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do 
Contrato nos seguintes casos: 
a) inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato; 
b) declaração de falência ou decretação de recuperação judicial da contratada, no curso da 
execução deste Contrato; 
c) injustificada baixa na qualidade dos produtos fornecidos, nos termos e a juízo da 
CONTRATANTE. 
8.3 - Resolve-se a obrigação: 
a) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pela Diretoria Geral da 
CONTRATANTE; 
b) pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 e 473 do Código 
Civil Brasileiro. 
9 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTA  
9.1 As licitantes adjudicatárias ou contratadas inadimplentes estarão sujeitos às penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório, a prévia e ampla 
defesa, observadas as disposições do contrato. 
9.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento do objeto contratado: 
9.2.1 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculado 
sobre o valor do contrato, por ocorrência; 
9.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, na hipótese da 
CONTRATADA, injustificadamente, desistir da execução do contrato ou der causa à 
sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento deste edital, quando a 
Câmara Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  
10 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO 
Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Processo Administrativo 
de Compra nº 005/2019, e seus anexos, bem como a documentação e a proposta comercial da 
CONTRATADA, no que estas não conflitarem com aquele. 
11 - FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Pedro Leopoldo para dirimir eventuais dúvidas oriundas 
deste Contrato. 
12 - ACEITAÇÃO 
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E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 4 (quatro) 
vias de igual teor, a fim de que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
Pedro Leopoldo, 15 de maio de 2019. 
 
 

________________________________________________ 
PAULO FERREIRA PINTO 

Câmara Municipal De Pedro Leopoldo 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
MICHELE DE OLIVEIRA BATISTA TURREK 

Testemunha 1: 

CPF:  

Testemunha 2: 

CPF:  


