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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
VENÇÃO & SILVA LTDA – ME 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e dezessete), nesta cidade de Matão, 
Estado de São Paulo, 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 CNPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada 
pelo seu Presidente, SR. VALTER LUIZ TREVIZANELI, brasileiro, solteiro, portador do RG. 
16.137.410 SSP/SP e CPF 071.856.098-10, daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa VENÇÃO E SILVA LTDA – ME, representada pelo 
SR. FERNANDO ROGÉRIO DA SILVA, casado, portador do RG nº 26.765.0009-7 SSP/SP e do 
CPF nº 249.086.268-55, com sede  nesta cidade, à Avenida XV de Novembro, 2159, Bairro Alto, 
Matão – SP,  inscrita no  CNPJ  sob nº 10.979.240/0001-33, no final assinado daqui  por  diante   
denominada  simplesmente "CONTRATADA”, na presença de duas testemunhas no   final 
qualificadas e assinadas, resolvem firmar o presente Contrato com Dispensa de Licitação – 
Contratação Direta nº 01/2017, nos termos do inciso II do art. 24 da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações, regendo-se pela referida Lei e pelas seguintes cláusulas:  
 

• CLÁUSULA 1ª - OBJETO: 
 
I- Aquisição de máquina copiadora para atendimento da demanda gerada pela 

promoção/divulgação de eventos (diplomas/homenagens) para alocação na Divisão de 
Comunicação da Câmara Municipal. 

 
II- Especificações do Equipamento: 
 
Marca: KYOCERA 
Modelo: FS-C8525MFP 
Impressora Multifuncional colorida; 
Impressão de até 20 páginas por minuto 
Cópia 
Digitalização 
Capacidade de até 1600 folhas de papel 
Toner colorido até 6.000 páginas 
Toner preto até 12.000 páginas 
 

• CLÁUSULA 2ª - PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO E GARANTIA:  
 
A entrega total do objeto deverá ser feita no prazo de até 10 (dez) dias contados a partir da data de 
assinatura do contrato.  
 
O prazo de garantia do objeto adquirido é de 06 (seis) meses contados a partir da data emissão da 
nota fiscal eletrônica. Qualquer incidente que vier a ocorrer no período supracitado será de 
responsabilidade da Contratada, salvo os casos fortuitos previstos em lei. 
 
A contratada garantirá a qualidade dos serviços obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito 
ou for executado em desacordo com o apresentado na proposta. 
 

• CLÁUSULA 3ª - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Pela execução dos serviços de que trata o presente contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA a importância global de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais). 
 
O prazo máximo para a efetivação do pagamento (depósito em conta ou boleto) será em 10 (dez) 
dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente discriminada e atestada por servidor 
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designado. 
 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 
 

Se for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à 

empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro horas. 

 

  
• CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados pela Câmara 
Municipal de Matão; 
 
Tomar todas as providências e cumprir as obrigações estabelecidas na legislação de acidente de 
trabalho quando forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles, ainda que o acidente se verifique em dependências onde se realizarão os reparos de 
instalação e manutenção do equipamento adquirido; 
 
Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução do contrato; 
 
Providenciar a mão-de-obra qualificada para instalação e manutenção, quando necessária, dentro 
dos prazos de garantia legais ou estabelecidos neste contrato, fiscalizar e responsabilizar-se pelo 
perfeito cumprimento do objeto dos serviços, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua 
culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, 
independentemente do controle e fiscalização exercidos pela Câmara municipal de Matão. 
 
Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e sinistro, 
transporte, armazenamento e outros resultantes desta execução. 
 
Responsabilizar-se pela qualidade do equipamento, inclusive por eventuais danos causados à 
CONTRATANTE; 
 

• CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na operacionalidade do 
equipamento adquirido objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado neste contrato, 
prazo para corrigi-las; 
 
Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação; 
 

• CLÁUSULA 6ª - DO REAJUSTE:  
 
O preço será fixo e irreajustável e deverá estar incluso todas as despesas necessárias para a 
execução do serviço.  
 

• CLÁUSULA 7º - DAS SANÇÕES:  
 
Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, poderá aplicar a 
CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV, do artigo 87, do 
Estatuto das Licitações, às multas: 

 
I- De 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total ou parte da obrigação não cumprida; 
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II- No valor igual à diferença de preço resultante da nova contratação realizada para 
complementação da obrigação não cumprida; 
 
As penalidades previstas nos itens anteriores são alternativas, prevalecendo a de maior valor. 
 

• CLÁUSULA 8º - RECURSOS FINANCEIROS: 
 
As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, classificadas e codificadas sob nº 4.4.90.52.00 -  Equipamentos de Material 
Permanente. 
 
 

• CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO: 
 
Para a rescisão do presente contrato, aplicam-se no que couber as disposições previstas nos 
Artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.   
 
 

• 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. 
 
 

• CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Ficam fazendo parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, os demais 
documentos, bem como a proposta da Contratada, que se encontra arquivada 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 20 de novembro de 2017. 
 
 

 
____________________________________ 

VENÇÃO & SILVA LTDA - ME 
FERNANDO ROGÉRIO DA SILVA 
             CONTRATADA 

 
 

     

ADALBERTO DONIZETI BORGES       SIDNEY RODRIGO D’ANDREA 
RG nº  23.257.735-3 SSP/SP  RG nº 27.652.555-3 SSP/SP 

   
 
 

VISTO E APROVADO:  
PROCURADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
VALTER LUIZ TREVIZANELI  

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

 


