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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATAO E A PAULO JOSÉ 
PAVARINI - ME 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), nesta cidade  de Matão, 
Estado de São Paulo, na Câmara Municipal de Matão, compareceram  as  partes  entre  si justas e 
contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO, com  sede  nesta cidade de 
Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  
legalmente representada pelo seu Presidente, o SR. VALTER LUIZ TREVIZANELI, brasileiro, solteiro, 
portador do RG nº 16.137.410-SSP/SP e CPF nº 071.856.098-10, daqui   por   diante   denominada   
simplesmente ‘CONTRATANTE’, e de outro lado, a empresa PAULO JOSÉ PAVARINI – ME, 
estabelecida na  cidade  de  Matão, Rua Brasília, 645, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 
67.413.419/0001-46 neste  ato  representada legalmente pelo Sr. PAULO JO´SE PAVARINI, RG nº 
10.433.533-SSP/SP e CPF nº 049.619.698-77 no final identificados e assinados daqui   por    diante    
denominada    simplesmente "CONTRATADA", na  presença  de  duas  testemunhas no  final 
qualificadas e assinadas, ficou justo e contratado o seguinte: 

 
Cláusula 1ª) DO OBJETO: 

 
O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de escritório à Câmara Municipal de 

Matão, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital e proposta apresentada pela 
Contratada, conforme segue: 

 
Qtde Unidade de Medida Descrição Preço Marca 

15 Pacotes (1 unid cd pacote) 
Bloco adesivo grande. Medidas aproximadas 7,5 cm de alt.  x 
7,5 cm de largura . Com 100 folhas cada (tipo post- it) 43,50 JOCAR 

10 Pacotes (4 unid cd pacote)  
Bloco adesivo pequeno. Medidas aproximadas 3,5 cm alt. x 
5,0 cm. Largura. Com 100 folhas cada (tipo post- it)  37,00 JOCAR 

5 Unidades Grampeador médio C10 (grampo 26/6) 145,00 CIS 

25 Unidades 
Pasta polionda grossa (aproximadamente 5,5 cm de largura). 
Tamanho Ofício 80,00 POLIBRAS 

10 Unidades 
Pasta polionda fina (aproximadamente 3,5 cm de largura). 
Tamanho Ofício 30,00 POLIBRAS 

100 Unidades 
Mídia CD -R.  Capacidade de 700 mb e 80 minutos. 
Acondicionado em tubo. (Vide Anexo VI) 72,00 MAXPRINT 

1000 Unidades 
Mídia DVD-R. Velocidade 8x ou superior. Capacidade 4.7 gb. 
Acondicionado em tubo. (Vide Anexo VI) 800,00 MAXPRINT 

30  Unidades Marca texto amarelo  36,00 MARIPEL 
10 Unidades Almofada carimbo azul  37,00 CARBRINK 
10 Unidades Molha dedo. Peso aproximado 12 gramas cada 16,00 RADEX 

1000 Unidades Envelope com visor para CD/DVD - Vide Anexo VI 120,00 FORONI 
10 Unidades  Pilhas alcalina AA   18,00 ELGIN 
50 Unidades  Pilhas alcalina AAA  85,00 ELGIN 

10 Unidades 
Caixas Clips de metel para papel  nº 01 (Caixa com 500 
gramas) 70,00 G. KRAFT 

10 Unidades 
Caixas Clips de metal para papel nº 02 (caixa com 500 
gramas) 70,00 G. KRAFT 

5 Unidades 
Caixas Clips de metal  para papel  nº 08 (caixa com 500 
gramas) 35,00 G. KRAFT 

10 Unidades Réguas plásticas 30 cm  5,00 WALEU 
10 Unidades Extrator de grampo ferro 7,50 CAVIA 
5 Unidades Caixas de colchetes nº 15. Com no mínimo 72 unidades 75,00 BACCHI 
5 Unidades  Fita adesiva, tipo durex. Medidas aproximadas 12 mm x 40 m 4,50 FIT PEL 
5 Unidades  Fita adesiva, tipo durex. Medidas aproximadas 12 mm x 30 m 3,00 FITPEL 

100 Unidades  Pasta suspensa 120,00 G. KRAFT 

6 Unidade  Teclado USB - vide Anexo VI 174,00 
MULTILASE
R 

TOTAL 
  
  

2.083,50 
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Cláusula 2ª) DO PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAS 
 
Os materiais, objeto deste Convite, deverão ser entregues até 15 (quinze) dias a partir da 

assinatura do contrato. 
 
Caso a data da entrega coincidir com feriado ou final de semana a entrega deverá ser realiza 

no dia útil subsequente.  
  
Local para entrega: Câmara Municipal de Matão, Av. Padre Nelson, 859, Centro – Matão/SP. 

De segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 16 h. 
 

A entrega deverá ser agendada previamente junto à Seção de Almoxarifado, por meio do 
telefone (16) 3383 1048 e será acompanhada por um funcionário da Câmara Municipal de Matão que 
poderá rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que a entrega do material esteja em desacordo com 
as especificações estabelecidas no contrato/proposta. 

 
Cláusula 3ª) PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
O valor global da contratação é de R$ 2.083,50 (dois mil oitenta e três reais e cinquenta 

centavos), obedecendo os prazos de entrega previstos na Cláusula 2º PRAZO PARA ENTREGA DOS 
MATERIAIS.  

 
A nota fiscal eletrônica somente será emitida após a entrega dos materiais devidamente 

atestado pelo responsável. 
 
Entre a data do faturamento e a data do efetivo pagamento, desde que dentro dos prazos 

citados no presente edital, não haverá compensações financeiras, ou seja, o valor do faturamento   
permanecerá   fixo   até   o   seu    pagamento. Ultrapassando o prazo limite do pagamento a Câmara 
Municipal de Matão estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à variação do INPC/IBGE 
(pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento e o efetivo pagamento. As 
eventuais compensações financeiras serão processadas por ocasião do faturamento seguinte. 

 
Cláusula 4ª) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados pela Câmara 

Municipal de Matão; 
 
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis, contado da solicitação da Câmara Municipal de Matão, os materiais em que se 
verificarem vícios, defeitos, ou incorreções; 

 
Manter, durante a vigência deste contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer esta contratação, bem como reapresentar 
com prazo de validade expirado; 

 
Responsabilizar-se pelo transporte para execução da entrega dos materiais licitados neste 

Convite, do estabelecimento da Contratada até o local determinado neste instrumento. 
 
Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento 

dos materiais até o local adequado. 
 
Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

sinistro, transporte, armazenamento e outros resultantes da execução contratual. 
 
 
Cláusula 5ª) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, pertinentes ao objeto, 
para a fiel execução do avençado; 

 
Solicitar o reparo, a correção, ou a substituição dos materiais em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções; 
 
Disponibilizar local adequado para a realização da entrega. 
 
Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação. 
 
 
Cláusula 6ª) – DO REAJUSTE:  
 
 O preço apresentado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência do 

presente termo. 
 
 
Cláusula 7ª) – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:  
 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a necessidade de aditamento, 
desde que justificado o interesse público. 

 
 
Cláusula 8ª) - DA RESCISÃO E SANÇÕES: 
 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará, ainda, sua rescisão, nos casos enumerados 

no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80, todos 
da Lei Federal nº 8666/93, com redação modificada pela Lei 9854/99.  

 
Pela inadimplência de qualquer das condições previstas no presente contrato, a contratada 

ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor referente ao valor total empenhado, sem prejuízo 
das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
A importância relativa à multa aplicada será descontada do pagamento, podendo, conforme o 

caso ser inscrita para constituir dívida ativa do Município, na forma da lei, caso em que estará sujeita ao 
procedimento executivo. 

 
A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 

8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício, bem como ao disposto no Código de Defesa do 
Consumidor. 

 
A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação 

vigente, bem como poderá ser aplicadas concomitantemente, conforme o disposto no § 2º do artigo 87 
da Lei de Licitação. 

 
 
Cláusula 9ª) - RECURSOS FINANCEIROS:  
 
As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias do 

orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob a despesa nº 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo 
com a duração do contrato.  

 
 
Cláusula 10ª) - DO FORO:  
 
Fica eleito o foro desta Comarca de Matão com exclusão de outro qualquer para dirimir as 

questões oriundas deste Contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento 
na forma do Código Civil. 
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Cláusula 11ª) - DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
Ficam fazendo parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, as demais 

cláusulas e condições do Convite nº 01, de 25 de fevereiro de 2015, bem como a proposta e declarações 
da Contratada, que devidamente rubricadas encontram-se arquivadas na Câmara Municipal de Matão. 

 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em  04  vias  

de  igual teor, e para um único efeito de direito, na presença  de  duas testemunhas adiante assinadas. 
Câmara Municipal de Matão, aos 02 de abril de 2017. 

 
 
 
 
 

                                                                                            _________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
PRESIDENTE 

CONTRATANTE 

 PAULO JOSÉ PAVARINI - ME  
PAULO JOSÉ PAVARINI 

CONTRATADA 
 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA           ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA 
RG Nº 18.334.064-4SSP/SP         RG Nº 18.986.265-8 SSP/SP 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
VISTO E APROVADO: PROCURADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

 


