
 
 

CONTRATO Nº 07/2018 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA FERRARI INFORMÁTICA E 
PAPELARI LTDA - EPP   

  
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), nesta  cidade  de 
Matão, Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da 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,  casado, portador   do   R.G. 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 FERRARI INFORMÁTICA E PAPELARI LTDA - EPP , com sede em 
Matão -SP, à Avenida Siqueira Campos, nº 939, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 
02.042.483/0001-12 , neste ato representada por seu proprietário, SR. Valdir Geraldo 
Ferrari, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.136-911 SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 087.280.378-39, residente e domiciliado na cidade de Matão - SP, doravante 
designada “CONTRATADA”  e perante as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, 
têm entre si justa e contratado as seguintes cláusulas e condições:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – Aquisição de toners novos originais e originais 

compatíveis para impressoras existentes na Câmara Municipal de Matão – SP. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  - O contrato será regido regida nos termos da Lei 

Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O preço global pelos equipamentos enviados da 

“CONTRATADA ” é de R$ 299,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), sendo 
este valor referente ao Item I.5.  

 
CLÁUSULA QUARTA  - O pagamento pelos equipamentos será efetuado em 

até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente 
ou boleto bancário, ocorrendo somente após a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo pelo Departamento de Patrimônio desta Câmara Municipal. 

 
CLÁUSULA QUINTA – O prazo para entrega dos toners será de até 15 

(quinze) dias a partir da assinatura do contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA  – Os preços contratados não sofrerão reajustes durante 

a vigência do contrato. 
 



CLÁUSULA SÉTIMA -  As despesas decorrentes da presente Licitação serão 
atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, 
classificadas e codificadas sob o 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, sendo oneradas 
dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais 
prorrogações.  

 
CLÁUSULA OITAVA  - Na eventualidade de ocorrer modificações dos 

serviços ou de suas especificações, as partes convencionam um aditamento do mesmo, 
conforme o permitido pela letra “a”, do inciso I, do artigo 65, da lei nº 8.666 de 21-06-
1993, com as alterações posteriores nela introduzidas e demais itens do edital. 

 
CLÁUSULA NONA – Na eventualidade da CONTRATADA descumprir 

quaisquer das cláusulas ou condições do Edital ficará sujeita ás penalidades previstas 
no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a 

prévia defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por 
dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 

deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes 
sanções: 

 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será 

automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a 
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-

se-á comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento 
legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  O não cumprimento pela “CONTRATADA” , de 

quaisquer das obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo 
motivo de força maior ou casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo 



“CONTRATANTE” , acarretará a rescisão imediata e unilateral do mesmo, 
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial, além da multa 
prevista na Cláusula acima. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA - As partes elegem o Foro da Comarca de 

Matão, Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular 
de contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Fazem parte integrante deste contrato o Edital do Pregão Presencial nº 

02/2018 e seus anexos. 
 
NADA MAIS . Lido e achado conforme vai o presente instrumento particular 

de contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença 
de testemunhas. 
  
  

Matão, 04 de JUNHO de 2018. 
  
 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
RG. 16.137.410 SSP/SP 

CONTRATANTE 
 
 

 
VALDIR GERALDO FERRARI  

RG. 16.136-911 SSP/SP 
CONTRATADA 

 
 

JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA 

RG. 3.398.555-0 SSP/SP 

TESTEMUNHA 

 

 

CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA 

RG. 18.334.064-4 SSP/SP 

TESTEMUNHA 

 

 
  


