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CONTRATO Nº 021/2019 
 

Contrato de aquisição de material e prestação de 
serviços de manutenção da estrutura de cabeamento 
de áudio e vídeo do plenário da 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 E. DOS SANTOS MORAES 
COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS, inscrita no CNPJ sob o n.º 
19.042.733/0001-17, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Olavo Bilac, nº 
1.115, bairro Santa Mônica, CEP 31.520-420, neste ato representada por Euler de Oliveira 
Moraes, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o n.º 527.074.746-49, doravante designada 
CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº 023/2019, DISPENSA Nº 016/2019 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 aquisição de material e prestação de serviços de 

manutenção da estrutura de cabeamento de áudio e vídeo do plenário da Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo, do Termo de Referência do Processo Administrativo 
023/19 – Dispensa 016/2019, e conforme especificações abaixo e as constantes do Edital 
e seus Anexos. 
 
 
ITEM QNT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

01 03 Cabo Balanceado Espaguetado com dupla 
blindagem – rolo 100m 
Cabo para projetos de sonorização para 
auditórios e salas de reuniões em geral. 
Cabo espaguetado com dupla blindagem 2,24 
antirruído. 

R$390,00 R$1.170,00 
 

02 30 Conectores XLR macho linha 
Corrente elétrica maxima:16A. 
Tensão elétrica máxima: 50Vac. 
3 polos: fase, neutro e terra. 
Conector indicado para áudio 
Pratico sistema de trava 
Cabos:3,50-8,00mm. 
Norma técnica: IEC 61984. 
Classe de proteção:IP52 

R$15,00 R$450,00 

03 30 Conectores XLR fêmea linha 
Corrente elétrica maxima:16A. 

R$15,00 R$450,00 
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Tensão elétrica máxima: 50Vac. 
3 polos: fase, neutro e terra. 
Conector indicado para áudio 
Pratico sistema de trava 
Cabos:3,50-8,00mm. 
Norma técnica: IEC 61984. 
Classe de proteção:IP52 

04 20 Conector XRL Fêmea painel: 
Tipo conector XRl fêmea painel; 
Acabamento externo niquelado; 
Conectores com encaixe para solda; 
Montagem rápida sem chave de fenda; 
Dimensões (AxLxP): 3,6 x 2,6 x 3,3cm 

R$20,00 R$400,00 

05 04 Conector Speakon fêmea 
Contatos: 4 polos 
Resistência a corrente: 30 A por contato 
Trava no conector 
Bitola de entrada de cabo: 12 AWG (8 a 
20mm) 
Dimensões (A x L x P): 2,6 x 2,6 x 7,3cm; 

R$35,00 R$140,00 

06 04 Conector Speakon macho 
Potência até 30 A rms 
Confiável, fácil de montar  
Grampo para cabo de diâmetro  5-15 mm
Bloquear botão e gire ¼ de volta 
Material reforçado a fibra de vidro para 
inserção e o corpo 
Fecho simples e eficaz 

R$35,00 R$140,00 

07 04 Suporte para caixa de som 
Suporta até 80kg 
Dimensões: 220 x 270 x390 
Peso: 2,700 kg 

R$120,00 R$480,00 

08 01 Cabo DC – rola 100 m 
Cabo DC com baixa tensão 12V a 24V 
Fabricante: Multitoc 
Modelo: 4 Vias 
Capa externa: Disponível somente na cor 
branca 
Diâmetro: 0,32 mm 
Condutor interno: Fio de cobre nú, eletrolítico, 
mole 
Isolação Interna: Polietileno de baixa 
densidade multicor 
Isolação Externa: PVC 70º Anti-chama – cor 
branco. 

 

R$55,00 R$55,00 

09 01 Distribuidor de vídeo HDMI 1 entrada x 4 
saídas 
4 Saídas HDMI 
Fácil de usar, instalação rápida, sem 
necessidade de configurações; 
Ligação em cascata que lhe permite um longo 
alcance de transmissão de dados; 
Suporta a mais alta resolução de vídeo 1080 
px; 

R$180,00 R$180,00 
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Taxa de transmissão até 4,95 Gbps, 165Mhz 
por canal; 
Suporta deep color máxima até 24bit, 8bits por 
canal; 
Suporta HDCp High-bandwidth (Proteção de 
conteúdo digital em banda latrga) 
Suporta sinal de áudio sem compressão, tais 
como LPCM; 
Suporta sinal de áudio suprimido, como DST 
digital, Dolby digital, inclusive DTS-HD e Dolby 
true HD; 
Informações adicionais: Multiplica seu sinal de 
HDMI e 4, possibilitando exigir a mesma 
imagem em 4 monitores/TV HDMI ou mesmo 
projetores HDMI. 
Totalmente compatível com resoluções de alta 
definição como 720px, 1081 e 1080px 

10 01 Chaveador de Video Switch HDMI 5x1 Hdtv, 
Full HD 
Suporta resoluções até 1080p incluindo 480i, 
5576i, 576p, 720p e 10802p; 
HDMI categoria 1.3b 
Suporte padrão HDCP international, 5 
entradas HDMI x 1 saída HDMI; 
Conformidade com os requisitos HDMI / HDCP 
Vídeo Largura de banda Amplificador: 4,95 
GHZ 
Sinal de entrada vídeo: 1,2 volts p-p 
Entrada sinal DDC: 5 volts p-p (TTL) 
Faixa de single link: 1080p/60 profundidade da 
cor de 10 bits, 1920x1200; 
HDMI conector: tipo A fêmea de 19 pinos 
Alimentação: Próprio cabo alimenta; 
Divisor HDMI FulL HD, pequeno no tamanho, 
mas extremamente eficiente; 

 

R$115,00 R$115,00 

11 10 Placa para Piso 2x4 Cega Latão: 
Em latão escovado 
Acompanha parafuso de fixação 

R$27,10 R$271,00 

12 01 Cabo balanceado – Rolo 100 metros 
Cabo Balanceado com blindagem trançada e 
fita de alumínio 
Cabo Microfone Douuble Shield 22 AWG BF-T 
Bitola: 2 x 0,30 mm; 
Cor do cabo: Preto 
Malha: 75% 

R$250,00 R$250,00 

13 01 Prestação de serviços referente: Passagem 
de cabo de áudio e vídeo pelo teto, Instalação 
de tela de projeção no lado esquerdo do 
plenário, Instalação 02 projetores no teto, 
Desobstrução de conduítes de passagem de 
cabos blindados de áudio e com retirada e 
reposição de peças de madeira do piso, 
Instalação das caixas de som e manutenção, 
instalação dos sistemas de áudio e vídeo em 

R$4.554,00 R$4.554,00 
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pontos específicos. 

14 01 Microfone de mesa 
Microfone profissional de alta sensibilidade - 
Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá 
Voz. 
Com base para mesa e suporte flexível com 
cápsula de condensador, saída XLR. 
Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. 
Led de cor vermelha próximo à cápsula, que 
acende quando o  
Microfone é acionado e chama a atenção do 
operador para o mesmo acionar o canal 
respectivo. 
Especificações Técnicas: 
• Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 
pilhas AA 1.5V 
• Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 
cm. 
• Cápsula: Condensador de Eletreto 
• Comprimento da Haste de 41 cm. 
• Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) 
• Nível de Ruído: 20.0dB 
• Padrão polar cardióide  
• Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz 
• Relação sinal/ruído: >90 dB 
T.H.D.:<0.5%@1kHz  
• Sensibilidade: -38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 
1kHz) 
• SPL max. 124 dB 

R$560,00 R$560,00 

15 01 Microfone sem fio duplo UHF 
Microfone Duplo Recarregavel Via Usb Sem 
Fio. 
Modelo: VLR 502 
- Cápsula: Dinâmica unidirecional 
- Resposta: 50~20kHz 
- Sensibilidade: 60dB 
- Impedância: 500 Ohms 
- Alimentação: Bateria lithium ou 2x DC 
1,5V(AA) 
Frequências operacionais:  
641.1 MHz 
660.8 MHz 
Distância do microfone para a base: 
- Aproximadamente 50 metros sem barreiras 

R$1.100,00 R$1.100,00 

 
1.2 – Os serviços serão executados gradativamente, conforme solicitação e  disponibilidade 
do material pela Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. 
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. 
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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 e execução dos serviços 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 neste Edital 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 execução dos serviços e a qualidade dos mesmos. 
2.7 Fica o(a) Diretora 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 
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$10.315,00 (dez mil, trezentos e quinze reais), 
correspondente às quantidades e especificações contidas no relatório anexo, obedecidas as 
condições ofertadas na proposta comercial da contratada e o disposto no item 1.2 deste 
contrato. 
3.3 O pagamento será efetivado em até 7 (sete) dias úteis após a entrega da fatura isenta de 
erros, e do produto, bem como a execução do serviço junto ao setor competente, e 
corresponderá à soma das quantidades dos itens adquiridos e serviços prestados. 
4 - DURAÇÃO DO CONTRATO 
O prazo de vigência do contrato será da data de assinatura do presente instrumento, até 31 de 
dezembro de 2.019. 
5 - DOTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 
01020101.0103100012.010 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo – Ficha 27, e 021020101.0103100012.010 – Manutenção 
das Atividades da Câmara Municipal – 33903000000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica – Ficha 31. 
6 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
6.1 – A CONTRATADA assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade civil de 
fornecer produtos e executar os serviços conforme solicitado pela contratante, tudo conforme 
especificação contida no Processo Licitatório de Compra n.º 023/2019, Dispensa n.º 
162019. 
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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 e prestação dos serviços. 
6.4 - A CONTRATADA não poderá a título algum transferir o fornecimento e execução 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: 
7.1 – Autorizar a aquisição de produtos e serviços da contratada, mediante requisição própria, 
ou por intermédio de autorização verbal nos casos de impossibilidade de apresentação 
imediata do referido documento; 
7.2 – Efetuar os pagamentos sem atraso desde que devidamente informada com antecedência 
pela contratada dos valores correspondentes à fatura. 
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 e execução dos serviços 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. 
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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 023/2019, 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 
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 ______de______________  de  2019. 
 
 

________________________________________________ 
PAULO FERREIRA PINTO 

Câmara Municipal De Pedro Leopoldo 
 
 
 

_____________________________________________ 
EULER DE OLIVEIRA MORAIS 

                        E. DOS SANTOS MORAES COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS  

 

 

 

Testemunha 1: 

CPF:  

Testemunha 2: 

CPF:  


