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Câmara Municipal de Marília

CONTRATO N° 12/2010
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2010

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
ESPECIFICADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, DESTINADOS À CÂMARA
MUNICIPAL DE MARÍLIA

Contrato para o fornecimento de materIaIS de limpeza, especificados na Cláusula
Segunda, destinados à Câmara Municipal de Marília, que entre si fazem como
CONTRATANTE, que assim passa'E: ser designada neste contrato a Câmara Municipal
de Marília, CNPJ nO44.478.196/0001-08, neste ato representada pelo seu 'Presidente
Eduardo Duarte do Nascimento, brasileiro, casado, comerciário, RG n° 16.546.738-1 e
CPF n° 076.987.858-07 e como CONTRATADA, que assim passa a ser designada neste
ato a empresa ARIANE POMPILIO DOS SANTOS ME, CNPJ n° 05.154.633/0001-78,
localizada na Av. Maria Fernandes6a\rallari, nO1528, bairro Higienópolis, na cidade de
Marília, aqui representada pelo senhor Mareio Henrique de Gois, RG n° 27.998.487-x e
CPF n° 286.332.868-90

Consoante as disposições expressas no Pregão Presencial número 05/2010,
tudo em conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002 e 8.666193 com
suas modificações posteriores, celebram o presente instrumento de contrato,
pactuando para tanto o seguinte:

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de materiais de limpeza,
especificados na cláusula segunda, parceladamente, em lotes a serem solicitados,
constantes da cláusula segunda, destinados à Câmara Municipal de Marília.

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores, referentes
aos itens adjudicados pela CONTRATADA no processo licitatório (Pregão Presencial
n° 05/2010):

Item Qtd Descrição da Quantidade Descrição dos Produtos Unitário Total

I 80 Galão com 5 litros Água sanitária· ativo de hipoclorito de sódio de 2 a 2,5% com R$ 3,95 R$ 316,00registro na Anvisa

2 60 Frasco de I litros Alcool etilico hidratado 92,80 R$ 2,75 R$ 165,00

5 30 Galão com 5 litros Cera auto brilho 25% sólido sem necessitar usar enceradeira, R$ 72,00 R$ 2.160,00notificado na Anvisa

II 20 Unidade Escova Sanitária com suporte R$ 2,70 R$ 54,00

16 80 Unidade Guardanapo de pano de prato / alvejado, branco R$ 1,47 R$ 117,60

17 50 Cxs com 80 pct 50un 24x22cm Guardanapo de papel·] 00% celulose virgem R$ 58,81 R$ 2.940,50

25 120 Unidade Odorizador concentrado para ambientes, refi!, para equipamento com R$ 3.541,20remporizador automático R$ 29,51

Total " 1111 J R$ 9.294,30
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Câmara Municipal de Marília

o presente contrato tem o valor global de R$ 9.294,30 (Nove mil, duzentos e
noventa e quatro reais e trinta centavos).

Os bens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade
total adquirida, ou até o dia 31 de dezembro de 2010, em atendimento às requisições
periódicas escritas expedidas pela Divisão Administrativa e de Informática e assinadas
pelo Chefe da Divisão, sendo que as entregas deverão ocorrer em até três dias úteis da
data do recebimento da requisição e deverão ser feitas na rua Bandeirantes, 25 -
Marília-SP.

A primeira requisição será forneci da à Contratada na data de assinatura do
contrato.

As requisições deverão conter a identificação da Câmara Municipal de Marília,
indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do
processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas,
horários e endereço de entrega.

As requisições serão expedi das por quaisquer meios de comunicação que
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico.

Os produtos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos, contados a partir
do recebimento da respectiva requisição, ou seja, 3 (três) dias úteis.

Correrão po:" conta da contrataaa todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e prev"denciários, decorrentes da entrega e da
própria aquisição cios produtos.

A contratação oriunda do presente certame vigorará a partir da data da assinatura
até dia 31 de dezembro de 2010, ou até a utilização da quantidade licitada, podendo
sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65 § 1° da Lei
8.666/93.

A empresa com~'ataca se ooriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de
habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 8666/93).

Não haverá reajuste para o presente contrato, pois a sua vigência não atingirá
período superior a l2 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação.

CLÁUSULA SEX A - DAS CO TD ÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 2 (dois)
dias úteis, contados da data da entrega, na sede do Poder Legislativo, rua Bandeiran~
nO25, Marília-SP. JV:J



Câmara Municipal de Marília

Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo
a data, o nome, o cargo, a assina:ura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela
Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo
rece bimento.

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-Io no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-Ia em conformidade
com a indicação da Aaministração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação. sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-Ia em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

o recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias
úteis, após o receoimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da apresentação da

nota fiscal/fatura na Di\"isão Administrativa da Câmara Municipal de Marília, a qual
também emitirá o respect~vo Termo de Recebimento Definitivo do Objeto ou Recibo.

b) Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nO
OS/2010 e Contrato nO12/2010).

c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para
pagamento após a apres mação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.

d) Nenhum vaio! será devido pela Contratante, além daquele apresentado para
efeito da proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa
com transportes ou co:n estadias. processamento de dados, impostos sobre rendimentos,
leis sociais, etc.

e) ão serão aceitas propostas com pagamento antecipado e ainda, não serão
levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas.

f) O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Divisão da
Tesouraria, da Secretaria Administrativa "Dr. José Cunha de Oliveira".

O CONTRATANTE ou a CO~ TRATADA, no caso de inadimplemento do
ajustado estará suje'to à correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual n°
6.544/1989, bem como juros moratórias. à razão de 0,5 % (meio por cento) ao J<is~ 11
calculados "pro-rata tempore" em relação ao atraso verificado. _0



(Tâmara Municipal de Marília

A despesa decorrente deste contrato será coberta com os recursos
provenientes das dotações 3.3.90.30.21-01.031.0102.2.0102.1.100.00 - Material de
Consumo - Verba 21 - Subelemento 21 - Material de Copa e Cozinha e 3.3.90.30.22-
01.031.0102.2.0102.1.100.00 - Material de Consumo - Verba 21 - Subelemento 22-
Material de Limpeza e Produtos de Higienização.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS RESCISÕES
Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:

a) O não cumpr'memo de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O atraso injustificado no fornecimento dos equipamentos e dos produtos;
c) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a en![ega dos equipamentos e produtos, assim como a de seus
superIores.

A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato un]atera.l e escrito da Câmara Municipal de Marília nos

casos previstos nos itens "a" a o'c", supracitados;
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,

Pregão Presenc'al nO OS/2010, desde que haja conveniência para a Câmara
Municipal de ..\1arília;

c) Judicial, nos termos da lei federal n° 8666/93 com suas modificações
posteriores.

Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem,
com renúncia a qualquer outro. por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de
Marília, Estado de São Paulo.

Assim, por estarem jusws e contratados, firmam o presente, perante duas
testemunhas, para um único e só fim de direito.

~a:, 1° de abril de 2010.
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CONTRATANTE: ( E~tn ar ci

President~a Câmar Municipal de Marília
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Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

Marília,e de abrilde 2010

CONTRATO N° 12/2010
PREGÃO PRESENCIAL N. OS/2010

Contrato para o fornecimento de Material de Limpeza destinado à Câmara
Municipal de Marília, até 31 de dezembro de 2010,

Recebi 23 via do contrato em epígrafe para os procedimentos de registro de
empenho e outros que se fizerem necessários.

Cristina ~ Vieira
Chefe da Divisão Contábil e Recursos Humanos



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE 2a VIA DE CONTRATO

Pelo presente termo efetuamos o encaminhamento da 2a via do contrato
abaixo mencionado ARIANE POMPILlO DOS SANTOS ME, CNPJ nO
05.154.633/0001-78, localizada na Av. Maria Fernandes Cavallari, nO 1528, bairro
Higienópolis, na cidade de Marília.

CONTRATO N. 12/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2010

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA.


