
CONTRATO 14/2017 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA T. GUIMARÃES 
INFORMÁTICA - ME 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil e dezesseis), 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 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 T. GUIMARÃES 
INFORMÁTICA - ME, com  sede  na cidade de Morro Agudo-SP, Rua Inácio Franco 1.430, 

Sala 02, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 07.274.334/0001-00,  neste  ato  legalmente 

representada pelo seu Empresário Individual, SR. THIAGO GUIMARÃES, brasileiro, casado, 

portador  do   RG nº  45.458.517-2 – SSP/SP e CPF nº 319.911.268-40, 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 05/2016, 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: 
 

Aquisição de 07 (sete) aparelhos condicionadores de ar e instalação dos mesmos nas 

salas correspondentes da Câmara Municipal de Matão, bem como suporte técnico e 

manutenção dentro das especificações dos produtos. 

As especificações onde os serviços de instalação serão prestados pela CONTRATADA 
constam detalhadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.  
 

CLÁUSULA 2ª - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

O prazo de vigência deste contrato dar-se por encerrado uma vez constatada pela 

CONTRATANTE  o cumprimento pela CONTRATADA de todas as exigências previstas no 

ANEXO I – Termo de Referência, constante do Edital. 

 
A contratada garantirá a qualidade dos serviços, obrigando-se a reparar o que 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$ 12.943,00 (doze mil novecentos e quarenta e três 

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 designado. 

 



Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira 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: 
 

Fica a Contratada obrigada a cumprir os prazos previstos no Edital ou outros que 

venham a ser fixados pela Câmara Municipal de Matão; 

Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na execução do contrato; 

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; 

Disponibilizar equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos serviços de 

instalação dos aparelhos condicionadores de ar adquiridos por meio do presente processo 

licitatório;  

Executar os serviços de instalação obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego 

de mão de obra especializada, materiais e técnica de primeira qualidade, observando 

orientação do Contratante;  

Iniciar, imediatamente após o recebimento de autorização do Contratante, a prestação 

dos serviços de instalação informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir o  entrega ou serviço de instalação conforme o estabelecido; 

Atender de imediato às reclamações do Contratante sobre a execução dos serviços de 

instalação ou defeito dentro dos devidos prazos de garantia descritos pela fabricante dos 

equipamentos.  

Responsabilizar-se pela execução dos serviços de instalação contratados, obrigando-se 

a reparar, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos por lei, todos os 

defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas, indenizando a 

Contratante por qualquer dano ou prejuízo decorrente desses defeitos, erros, falhas, omissões 

ou irregularidades; 

Sugerir ao responsável pelo Departamento de Patrimônio da Câmara Municipal 

eventuais alterações de outros equipamentos e procedimentos; 

Orientar a Contratante, sempre que necessário, sobre os problemas ocorridos e o que 

exigir da garantia; 

CLAUSULA 5ª -DOS PRAZOS 

O objeto licitado terá início em até 05 (cinco) dias a partir da assinatura do 
contrato.  



 
A entrega dos equipamentos adquiridos, bem como a instalação dos mesmos, 

deverá ser concluída em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato. Podendo ser 
prorrogados mediante manifesta e motivada solicitação da CONTRATADA e aprovada pela 
CONTRATANTE. 

 
Averiguadas pelo Departamento de Patrimônio da Câmara Municipal a entrega, a 

efetiva instalação e o funcionamento dos equipamentos, a Câmara Municipal emitirá em até 10 
(dez) dias úteis o Termo de Recebimento Definitivo do objeto da presente licitação. 
 
CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 

objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado neste contrato, prazo para corrigi-las; 

 

Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação; 

 

Indicar formalmente ao Departamento de Patrimônio para acompanhamento da 

execução contratual; 

 

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, 

verificando se, no desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo cumpridos os serviços 

contratados de forma satisfatória e documentando as ocorrências havidas; 

 

Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários, todas as informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 

 

Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, 

correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela Contratada, no prazo pactuado, 

mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas; 

 

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 

especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo; 

 

Emitir Termo de Recebimento definitivo quando da constatação da plena entrega do 

objeto licitado. 

 

CLÁUSULA 7ª - DO REAJUSTE DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

Não haverá reajuste para a presente celebração contratual. 

 
CLÁUSULA 8º - DAS SANÇÕES: 
 

Pela 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; 
 
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 9º - 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, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com 

a duração do contrato. 

 
CLÁUSULA 10ª - 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 11ª - 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 12ª - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

Ficam fazendo parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, os 

demais documentos, bem como a proposta da Contratada, que se encontra arquivadas na 

Câmara Municipal de Matão. 

 

Para fins de elaboração de Proposta a empresa licitante poderá solicitar visita técnica a 

qualquer momento das dependências da Câmara Municipal de Matão, até (02) dois dias antes 

da data marcada para realização da Sessão Pública de abertura dos envelopes. 

  

 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. 

 

Matão, aos 15 de dezembro de 2017. 

 

CONTRATANTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 

Presidente 

 

CONTRATADA 

T. GUIMARÃES INFORMÁTICA – ME 

THIAGO GUIMARÃES 

 

JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA 

RG:- 3.398.555-0 

CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA 

RG:- 18.334.064-4 



 


