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CONTRATO Nº 22/2019 

 

 

Contrato de aquisição de equipamentos de áudio e vídeo e 

de informática 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 ARENNA INFORMATICA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.528.036/0001-91, 

com sede na cidade de Itaúna/MG, na Rua Caetés, nº 13, Bairro Piedade, CEP 35.680-626, neste ato 

representada por Leonardo Lara Santos , portador do CPF nº 051.752.666-24 doravante designada 

CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

033/2019, PREGÃO Nº 03/2019 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 equipamentos para áudio e vídeo e de informática para 

a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, conforme constante do Termo de Referência do Processo 

Administrativo 033/2019 – Pregão 03/2019, e especificações abaixo: 

 

 

Nº Item Quant Especificação Do Produto Média apurada  

Vr. Unit. Total 

01 Cabo VGA  02 (un.) 

 

macho x macho - medida: 2 cabos com 25 

metros cada 

155,00 310,00 

02 Apresentador 

passador de 

slide sem fio  

01 (un.) 

 

 

 

Apresentador passador de slide, sem fio com 

Laser Pointer, tamanho:10cm, distância de 

Controle:10M 

75,00 75,00 

03 Cabo XRL 

 

04 (un.) Cabo para Microfone XLR Macho x Fêmea; 

seção 0,30mm, externo, 6,2 mm 

80,00 320,00 

04 Limpa 

contatos 

elétricos 

02 (un.) Recupera contatos elétricos e eletrônicos, 

remove sujeiras, graxas e outros contaminantes 

das superfícies dos contatos elétricos. Conteúdo: 

300 ml 

34,00 68,00 

05 Testador de 

Cabo RJ11/ 

RJ45 

01 (un.) 

 

Testa cabos com conectores Rj-11 e Rj-45; 

Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G; 

Testa cabos de telefone Rj-11; 

Testa cabos de rede Rj-45; 

95,00 95,00 
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Produzido com plástico de alta qualidade; 

Chave de alimentação (desligado, ligado manual 

e ligado automático lento); 

Testador principal: 65 x 105 x 25 mm; 

Testador remoto: 35 x 105 x 25 mm; 

Alimentação: 01 bateria 9V. 

06 Conector 

RJ45 

   

100 (un.) Conector RJ45 macho 

Padrão: ROHS Compliant  

Compatibilidade: Cabo sólido e flexível  

Cor: Transparente  

Tipo de Conector: RJ-45  

Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG  

Material de contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel  

Material do corpo do produto: Termoplástico 

não propagante a chama UL 94V-0  

 

1 100,00 

07 Emenda RJ11 

fêmea/fêmea  

 

10 (un.) 

 

Emenda Fêmea 4 vias; cor: Bege, utilizada para 

emenda de cabos com RJ11 macho 

6,00 60,00 

08 Emenda RJ45 

fêmea/fêmea 

10 (un.) Compacto, Resistente e de Qualidade. 

Tamanho: 3.5cm x 2.0cm. 

Terminais: 8 Vias. 

4,80 48,00 

10 Impressora 

Matricial 

01 (un.) Velocidade de impressão:  

Rascunho ultrarrápido: 680cps (12cpi) / 556cps 

(10cpi)  

Rascunho em alta velocidade: 559cps (10cpi) 

Rascunho: 419cps (10cpi)  

Qualidade carta: 104cps (10cpi)  

Fontes residentes bitmap:  

Rascunho ultrarrápido: 10, 12cpi  

Rascunho em alta velocidade: 10, 12, 15, 17, 

20cpi  

Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20cpi  

NLQ (Roman/Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20cpi, 

proporcional  

Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, 

Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code39, 

Code128, POSTNET, Codabar (NW-7), 

industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5Formatando: 

1/6pol ou programável em incrementos de 1/432 

pol. Espaç. entre linhas: 6 linhas p/ pol. padrão 

Dimensões15,24x58,42x33,08 cm 

Garantia 12 meses 

Interface Paralela, USB 

5.500,00 5.500,00 
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11 Cabo 

adaptador 

Conversor 

01 (un.) Cabo USB macho para serial rs232 + adaptador 

serial db25 

Cabo Conversor USB Macho para Serial RS232 

Macho 9 Pinos + Adaptador Serial RS232 

Fêmea 9 pinos para Paralelo 25 Pinos Macho 

aplicações para a porta Serial RS232 Db9 e 

Paralela Db25; 

Compatível com conexões USB 1.1, 2.0 e 3.0; 

Suporta taxas de transferência de dados 

superiores a 1MBps; 

Compatível com sistemas operacionais 

Windows (98, SE, ME, 2000, XP, VISTA, 

WIN7, WIN8, WIN10), Linux e Mac OS; 

Suporta mais de um conversor no mesmo 

computador; 

Possui conectividade em todas as pinagens; 

Comprimento do cabo: 80 cm. 

40,00 40,00 

12 Placa mãe 01 (un.) Asus Prime B250M-Plus/BR, Intel LGA 1151, 

MATX, DDR4 (Igual ou Similar) 

Descrição 

Formato: 

Modelo MATX: 24.38 cm por 23.88 cm (9.6 

polegadas por 9.4 polegadas) 

Processador: 

Soquete Intel 1151 para 7/6th Geração de 

processadores Core i7/Core i5/Core 

i3/Pentium/Celeron 

Suporta processadores Intel® de 14 nm 

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0  

Chipset: 

Intel® B250 

Memória: 

4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 - 

2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered 

Memory  

Arquitetura de memória: Dois canais 

Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 

Gráfico: 

Processador Gráfico Integrado - Intel® HD 

Graphics  

Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB 

Suporta RGB com resolução máxima de 1920 x 

1200 @ 60 Hz 

Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 

x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz 

Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 

x 1200 @ 60 Hz 

590,00 590,00 
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Máximo de memória compartilhada 1024 MB 

Suporta Intel® InTru ™ 3D, Quick Sync Video, 

Clear Video HD Technology, Insider™ 

Suporta até 3 displays simultaneamente 

Suporte Multi-GPU: 

Suporta tecnologia AMD CrossFireX 

Slots de expansão: 

1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)  

1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode)  

1x PCIe 3.0/2.0 x1 

Armazenamento: 

1x M.2 Soquete 3*, com M Key, tipo 

2242/2260/2280 dispositivos storage suportados 

(SATA mode & X4 PCIE mode) 

1x M.2 Soquete 3**, com M Key, tipo 

2242/2260/2280 dispositivos storage suportados 

(x4 PCIE mode) 

6x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s) 

Intel® Optane™ Memory Ready *** 

LAN: 

Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN 

ASUS LAN Guard 

Interligação dupla entre o controlador de acesso 

de mídia integrado (MAC) e a camada física 

(PHY) 

Áudio: 

Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de 

alta definição  

Suporta: Detecção de conexão, Painel frontal 

com possiblidade de redefinir a conexão 

Recursos de áudio: 

Design iluminado por LED - Ilumine sua 

construção com o lindo caminho de 

rastreamento de áudio iluminado. 

Proteção de Áudio: Garante precisão na 

separação analógica/digital e reduz a maioria das 

interferências multi-laterais. 

Camadas de áudio PCB dedicadas: Camadas 

separadas para o canal direito e esquerdo para 

proteger a qualidade dos sinais sensíveis de 

áudio. 

Capacitores de Áudio Japoneses Premium: 

Fornecer o som desejado, natural e imersivo 

com clareza excepcional 

Portas USB: 

Intel B250 Chipset: 
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1x porta(s) USB 5Gb/s (USB Type-CTM, 

suporta 3A de potência) 

5x porta(s) USB 3.1 Geração 1 (3 no painel 

traseiro, azul, Type-A ) 

6x porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro) 

13 

 

Nobreak 06 (un) Especificações: 600va; Modelo monovolt: 

entrada 115/127V~ e saída 115V; 

Modelo bivolt automático: entrada 115- Modelo 

monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V;  

Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ 

ou 220V~ e saída 115V 

Filtro de linha 

Estabilizador interno com 4 estágios de 

regulação 

Forma de onda senoidal por aproximação 

(retangular PWM) 

DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na 

ausência de rede elétrica) 

Battery Saver: evita o consumo desnecessário da 

carga da bateria, preservando a sua vida útil 

Autodiagnóstico de bateria: informa quando a 

bateria precisa ser substituída 

Recarga automática das baterias em 4 estágios, 

mesmo com o nobreak desligado 

Recarregador Strong Charger: possibilita a 

recarga da bateria mesmo com níveis muito 

baixos de carga 

True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica 

e possibilita a atuação precisa do equipamento. 

Ideal para redes instáveis ou com geradores de 

energia elétrica 

Microprocessador RISC/FLASH de alta 

velocidade: aumenta a confiabilidade e o 

desempenho do circuito eletrônico interno 

Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os 

circuitos internos, garantindo assim o seu 

funcionamento ideal 

Interativo - regulação on-line 

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) 

Circuito desmagnetizador: garante o valor de 

tensão adequado para equipamentos de 

informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) 

Led colorido no painel frontal: indica as 

condições de funcionamento do nobreak - modo 

rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 

subtensão, sobretensão, entre outras informações 

570,00 3.420,00 
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Alarme audiovisual: sinalização de eventos 

como queda de rede, subtensão e sobretensão, 

fim do tempo de autonomia e final de vida útil 

da bateria, entre outras informações 

Botão liga/ desliga temporizado com função 

Mute: evita o acionamento ou desacionamento 

acidental, além de desabilitar o alarme sonoro 

após a sinalização de algum evento 

Porta fusível externo com unidade reserva 

Proteção: 

Sobreaquecimento no transformador 

Potência excedida 

Descarga total da bateria 

Curto-circuito no inversor 

Surtos de tensão entre fase e neutro 

Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência 

destas, o nobreak passa a operar em modo 

bateria Recursos: 

Monitoramento Remoto de Ambientes 

Alarme Anti-intrusão 

Net Torpedo 

PC Remoto 

Vídeo ao Vivo via celular 

Localizador GPS via celular 

Equipamentos que podem ser ligados: 

CPU 

Monitor 

Impressora Multifuncional ou Jato de Tinta 

Scanner 

Periféricos 

Ponto-de-venda 

Servidores 

Roteador 

Câmera 

Instrumentos musicais 

Telefone/Fax PABX 

Home Theater 

LCD 

DVD Player 

Equipamento de som 

Voip 

Recarregadores 

Games/127V~ ou 220V~ e saída 115V 

Filtro de linha 

Estabilizador interno com 4 estágios de 

regulação 
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Forma de onda senoidal por aproximação 

(retangular PWM) 

DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na 

ausência de rede elétrica) 

Battery Saver: evita o consumo desnecessário da 

carga da bateria, preservando a sua vida útil 

Autodiagnóstico de bateria: informa quando a 

bateria precisa ser substituída 

Recarga automática das baterias em 4 estágios, 

mesmo com o nobreak desligado 

Recarregador Strong Charger: possibilita a 

recarga da bateria mesmo com níveis muito 

baixos de carga 

True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica 

e possibilita a atuação precisa do equipamento. 

Ideal para redes instáveis ou com geradores de 

energia elétrica 

Microprocessador RISC/FLASH de alta 

velocidade: aumenta a confiabilidade e o 

desempenho do circuito eletrônico interno 

Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os 

circuitos internos, garantindo assim o seu 

funcionamento ideal 

Interativo - regulação on-line 

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) 

Circuito desmagnetizador: garante o valor de 

tensão adequado para equipamentos de 

informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) 

Led colorido no painel frontal: indica as 

condições de funcionamento do nobreak - modo 

rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 

subtensão, sobretensão, entre outras informações 

Alarme audiovisual: sinalização de eventos 

como queda de rede, subtensão e sobretensão, 

fim do tempo de autonomia e final de vida útil 

da bateria, entre outras informações 

Botão liga/ desliga temporizado com função 

Mute: evita o acionamento ou desacionamento 

acidental, além de desabilitar o alarme sonoro 

após a sinalização de algum evento 

Porta fusível externo com unidade reserva 

Proteção: 

Sobreaquecimento no transformador 

Potência excedida 

Descarga total da bateria 

Curto-circuito no inversor 

Surtos de tensão entre fase e neutro 
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Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência 

destas, o nobreak passa a operar em modo 

bateria 

Recursos: 

Monitoramento Remoto de Ambientes 

Alarme Anti-intrusão 

Net Torpedo 

PC Remoto 

Vídeo ao Vivo via celular 

Localizador GPS via celular 

Equipamentos que podem ser ligados: 

CPU 

Monitor 

Impressora Multifuncional ou Jato de Tinta 

Scanner 

Periféricos 

Ponto-de-venda 

Servidores 

Roteador 

Câmera 

Instrumentos musicais 

Telefone/Fax PABX 

Home Theater 

LCD 

DVD Player 

Equipamento de som 

Voip 

Recarregadores 

Games 

14 Suporte para 

aparelho de 

TV 

02 (un.) Suporte triarticulado com inclinação para TV de 

55pl; 

O suporte de parede articulado serve para TVs 

de tela fina de 55. 

Recuado, a TV fica 6,3cm e pode articular até 

42,5cm da parede. 

E equipado com a canaleta para passagem e 

organização dos cabos e capa de acabamento na 

base. O sistema de inclinação permite o ajuste 

de até 16° do televisor com facilidade, além de 

oferecer ajuste de nível. 

O sistema de encaixe da TV no suporte facilita e 

permite que a instalação. 

Peso do suporte:35kg 

Fabricado em aço-carbono e revestido com 

pintura Epóxi de alta resistência. 

Articulado, distância mínima da parede 

(cm):6,3/Teto (cm):42,5 Articulado, distância 

350,00 700,00 
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máxima da parede: inclinação até 16°, 

Articulação rotação 180°. 

Compatibilidade Vesa (Horizontal x 

Vertical)mm: Até 400 x 400 

15 Suporte para 

Projetor 

(fixação teto) 

02 (un.) Suporte universal para projetores fixação TETO. 

Indicado para projetores que permitam fixação 

através de 03 ou 04 pontos com rosca fina que 

foca na parte de baixo do projetor. 

Abrangência de fixação: o afastamento entre os 

pontos de rosca presentes no projetor deve estar 

entre os limites de 100mm até 335mm de 

diâmetro, para que possam ser alcançados pelas 

hastes moveis do suporte. 

Giro horizontal: até 360° (Esquerda/Direita 

limitado ao tamanho do Projetor). 

Ajuste de inclinação: até 90° 

Medidas da altura do suporte para fixação no 

teto mínima 380mm e máxima 610 mm. 

Medidas da distância do suporte fixado na 

parede até o centro do projetor: mínima 330mm 

e máxima 560mm. 

Duas entradas para passagem de cabos pelo 

centro do tubo na parte superior e na lateral do 

mesmo, com uma saída na parte inferior do tubo 

para passagem dos cabos de áudio, vídeo e 

energia etc. 

Parafusos, buchas e arruelas para fixação do 

suporte no teto e no projetor. 

Canopla de acabamento para o teto para que 

assim sejam cobertos os parafusos de fixação. 

Roldanas de borracha para evitar que o projetor 

não tenha nenhum atrito com as hastes metálicas 

do suporte. 

Peso bruto:3500 kg 

Cor: Branca em pintura eletrostática carga 

Maxima:15kg 

600,00 1.200,00 

16 Cabo HDMI  05 (un.) Quantidade: 05 CaboS HDMI com 15 metros 

cada – 2.0 4k ULTRAHD 19 PINOS 

2.0 atinge até 60 quadros por segundo (60hz); 

Resolução 4k, proporciona uma melhor 

experiência em jogos e filmes; 

32 canais de áudio; 

Fidelidade de áudio com frequência de 

amostragem de até 1536 khz; 

Suporta proporção superwide (cinema) 21:9 com 

resolução de 4K a 50/60hz 

200,00 1000,00 
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Largura de banda de 18Gbits por segundo, 

permite maiores frequências na resolução mais 

altas. 

Srgb 

YCbrCr-4.2/4:4:4 

Áudio 24bit, 192khz, 8 canais LPCM 

Blu-Ray e HD DVd com resolução máxima 

CEC – (Controle de outros dispositivos) 

DVD Áudio 

Super ÁUDIO-CD 

Deep color até 48bit 

XvYCC  

Auto lip-Sync 

Dolby-True HD (Áudio 7.1) 

DST-HD Master (Áudio 7.1) 

CEC estendido 

3D 

Canal Ethernet 

Canal de Retorno de Áudio 

4k@60hz 

Suporte a espaço de cor REC. 2020 

Suporte a YCbrcr: 4:2:0 

32 canais de áudio 

Áudio a 1536Khz 

4 canais de áudio simultâneo 

2 canais de vídeo simultâneo (DUAL VIEW) 

Proporção 21:9 

Versão de clock máximo Mhz = 600 

Largura de banda máximo Gbits=8 

17 HD Disco 

Rígido 

Interno 4tb 

03 (un.) HD 4tb 

Capacidade: 4TB 

Cache: 256MB 

Velocidade: 5400 RPM 

Interface: SATA 3.5 

Taxa de transferência da interface SATA: 600 

MB/s 

Taxa máxima de transferência de dados: 190 

MB/s 

Modos PIO: 0 a 4 

Modos DMA Multiword: 0 a 2 

Modos Ultra DMA: 0 a 6 

Bytes por setor(4K físico emulado em setores de 

512 bytes) 4096 

Setores padrão por trilha: 63 

Cabeças de leitura / gravação padrão: 16 

Cilindros padrão: 16.383 

Densidade de gravação (máx.): 2294 kB 

800,00 2.400,00 

mailto:camarapl@camarapl.mg.gov.br
http://www.camarapl.mg.gov.br/
http://www.camarapl.mg.leg.br/


       CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 
    ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

“Cidade Unida Pela Transparência” 

 

Rua Dr. Cristiano Otoni, 555 – Centro – Pedro Leopoldo – CEP 33600-000 – Fone: 31 3665-3200 – Fax: 31 3665-3222 
E-mail: camarapl@camarapl.mg.gov.br – Home Page: www.camarapl.mg.gov.br  / www.camarapl.mg.leg.br  

 

Densidade da faixa (média): 540 ktracks 

Densidade de área (média): 1203 Gb 

18 Tela de 

projeção 

retrátil 

elétrica 

01 (un.) Tela de Projeção: 2,44x1,83 cm. Dimensões 

embalada: 284 x 17 x 15 dimensões do estojo 

metálico: voltagem: 110v dimensões em 

polegadas: 120” Peso da embalagem: 13,5 Kg 

Peso do Produto : Formato: 4:3 (Padrão_ cor do 

estojo: Branco 

1.250,00 1.250,00 

19 Adaptador 

para tomada 

10 (un.) Adaptador para tomada MODELO ANTIGO 

PARA NOVO 

Modelo Universal 

Tipo de portas do adaptador Padrão Brasil 

Tipo de pinos do adaptador Padrão Brasil 

Quantidade de portas do adaptador 3 

Quantidade de pinos do adaptador 2 

Adaptador Ac para aparelhos antigos X nova 

tomada ABNT. 

Desenvolvimento em conformidade com a 

norma NBR 14136. 

Também funciona como adaptador de 3 para 2 

pinos. 

Aceita as tomadas antigas triplas ou duplas 

redondas ou chatas. 

6,00 60,00 

26 Filtro de 

linha 6 saídas 

3 (un.) FILTRO DE LINHA 6 SAIDAS 

Porta fusível: Externo com unidade reserva 

6 saídas 

 

28,00 84,00 

31 Trena Gold 

fibra 50m 

aberta 

1 (un.) TRENA FIBRA 50M ABERTA 

Trena longa 

Números impressos em ambos os lados 

Cabo emborrachado possibilita mais conforto no 

manuseio 

Corpo em plástico reforçado  

Comprimento da trena: 50m 

Largura da trena: 13mm 

78,00 78,00 

36 Filtro de 

linha 

3 (un.) FILTRO DE LINHA ENTRADA  PARA 6 

TOMADAS 

 Sem fusível 

Comprimento 1,3m Cor grafite 

Cabo PP PLANO 3X0,75MM² 2P+T 

10A/250V~ 

ENTRADA PARA 6 TOMADAS 

40,00 120,00 

                                                                     TOTAL                                                                    R$17.518,00 
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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 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$17.518,00 (dezessete mil e quinhentos e dezoito 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 das dotações orçamentárias: 

01020101.0103100012.010.33903000000.100 – Material de Consumo – Ficha 27 e 

01030101.0103100011.001.44905200000.100 – 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 033/2019, Pregão n. º 03/2019. 
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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. 

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. 

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; 
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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 033/2019, 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, 07 de outubro de 2019. 

 

 
 

________________________________________________ 

PAULO FERREIRA PINTO 
Câmara Municipal De Pedro Leopoldo 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME- EPP 

 

 

Testemunha 1: 

CPF:  

Testemunha 2: 

CPF:  

mailto:camarapl@camarapl.mg.gov.br
http://www.camarapl.mg.gov.br/
http://www.camarapl.mg.leg.br/

