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Câmara Municipal de Marília

CONTRATO N° 15/2010
PREGÃO PRESENCIAL N. OS/2010

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

Contrato para o fornecimento de matenalS de limpeza, especificados na Cláusula
Segunda, destinados à Câmara Municipal de Marília, que entre si fazem como
CONTRATANTE, que assim passa a 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 nO 16.546.738-1 e
CPF n° 076.987.858-07 e como CONTRATADA, que assim passa a ser designada neste
ato a empresa LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nO
96.184.858/0001-22, localizada na rua Marechal Deodoro, n° 1684, bairro São João, na
cidade de Araçatuba-SP, aqui representada pelo senhor Geraldo Salim Jorge Júnior, RG
n° 7.673.141-SSP/SP e CPF nO780.226.818-49

Consoante as disposições expressas no Pregão Presencial número 0512010,
tudo em conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002 e 8.666/93 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° OS/2010):

LSV Industria e Comercio Ltda EPP

Item Qtd Descrição da Quantidade Descrição dos Produtos Unitário Total

3 10 Unidade Balde de plastico para 10 litros R$ 2,99 R$ 29,90

4 10 unidade Borri fado r de água R$ 2,50 R$ 25,00

8 100 Galão com 5 litros Desinfetante bactericida-alta concentração com diluição de até R$ 1.350,00
1 de produto por 20 litros de água R$ 13,50

9 30 Unidade com 400ml Desodorizador de ar tipo Bom Ar ou similar R$ 6,30 R$ 189,00

10 200 Frasco com 500ml
Detergente líquido-tipo Ypê ou similar de 5 a 6% de R$ 124,00concentração notificado na Anvisa R$ 0,62

12 10 Unidade Espanador de pó de pena R$ 9,50 R$ 95,00

13 20 Pacotes com 8 unidades com 60g Esponja de lã de aço 111 A J R$ 0,82 R$ 16,40
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14 20 Pacotes com 10 unidades Esponja multiuso tipo 3M ou similar R$ 3,50 R$ 70,00

15 120 Caixa com 30 unidades Filtro papel n° 103-tipo Melita ou similar R$ 1,80 R$ 216,00

18 60 Frasco com 300ml Inseticida aerosol R$ 4,20 R$ 252,00

19 20 Frasco com 500 ml Limpa alumínio notificado na Anvisa R$ 0,89 R$ 17,80

20 80 Frasco com 500ml Limpador multiuso tipo Veja ou similar notificado na Anvisa R$ 0,99 R$ 79,20

21 10 Galão com 5 litros Limpa-vidros notificado na Anvisa R$ 8,00 R$ 80,00

22 20 unidade - 200 ml Lustra Móveis R$ 2,20 R$ 44,00

23 20 pares Luva de borracha "G' , reforçada e forrada R$ 1,49 R$ 29,80

24 40 pares Luva de borracha "P" reforçada e forrada R$ 1,49 R$ 59,60

26 15 Unidade Pá de Plastico com cabo comprido R$ 1,80 R$ 27,00

27 30 Unidades 30x40 CM Pano flanelado R$ 1,18 R$ 35,40

28 100 Pacote com 5 unidades Pano multiuso (tipo Perfex ou similar) R$ 2,45 R$ 245,00

29 10 Fardo com 16 pacotes com 4 unid Papel higiênico branco, folha simples, 100% celulose virgem R$ 29,99 R$ 299,90

30 40 Fardos com 8 rolos de 300m
papel higiênico bco peq 100% celulose virgem laudo R$ 1.340,00
M icrobiológico R$ 33,50

32 10 frasco de 2 litros
Produtos de limpeza removedor de crostas a base de butil

R$ 62,00glicol e hidróxido de sódio notificado na Anvisa R$ 6,20
33 15 Unidade Rodo em polipropileno, base 30 cm, tubular, R$ 3,65 R$ 54,75

34 10 Pacotes com 5 unidades Sabão em pedra tipo Ypê ou similar R$ 4,13 R$ 41,30

35 40 Caixa com Ikg Sabão em pó-tipo Omo ou similar R$ 2,99 R$ 119,60

36 50 Refi! com 800ml Sabonete líquido, refil R$ 5,80 R$ 290,00

37 100 Unidade Saco alvejado fechado branco R$ 1,59 R$ 159,00

42 50 Pacote 300g Saponáceo em pó R$ 1,20 R$ 60,00

43 20 Unidade Vassoura de Bico -base plástica R$ 5,99 R$ 119,80

Total R$ 5.531,45

o presente contrato tem o valor global de R$ 5.531,45 (Cinco mil, quinhentos e
trinta e um reais e quarenta e cinco 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 expedi das 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 - q-
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 expedidas 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 por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entr:!f1a
própria aquisição dos produtos. ~
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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 contratada se obriga 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 12 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação.

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 Bandeirantes,
n° 25, Marília-SP.

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

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 Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à 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 recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebim~~
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 'lJ
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
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a) O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da apresentação da
nota fiscal/fatura na Divisão Administrativa da Câmara Municipal de Marília, a qual
também emitirá o respectivo 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 n° 15/2010).

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 apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.

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

e) Não 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 CONTRATADA, no caso de inadimplemento do
ajustado estará sujeito à correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual n°
6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês,
calculados "pro-rata tempore" em relação ao atraso verificado.

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 cumprimento 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 entrega dos equipamentos e produtos, assim como a de seus
superiores.

A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília nos

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

Preg~o. Presencial .n° OS/2010, desde que haja conveniência para a Câm~.., rj
MUnIcIpal de Maríha; jJ
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c) Judicial, nos termos da lei federal nO 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 justos e contratados, firmam o presente, perante duas
testemunhas, para um único e só fim de direito.

~aríli~ 1: de abril de 2010.

cau~ se
Presidente da Câmara Municipal de Marília

Junior
Ltda-EPP
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Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

Marília,5de abril de 2010

ÇONTRATO N° 15/2010
fREGÃO PRESENCIAL N. 05/2010

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

Recebi 2a via do contrato em epígrafe para os procedimentos de registro de
empenho e outros que se fizerem necessários.

C . t" &d F't" V"riS ma e alma lelra
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 a empresa LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA - EPP, CNPJ
nO 96.184.858/0001-22, localizada na rua Marechal Deodoro, nO 1684, bairro São
João, na cidade de Araçatuba-SP.

CONTRATO N. 15/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2010

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


