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CONTRATO Nº 7/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N. 5/2012 

 

CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES 
DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA  
 

Contrato para a aquisição de computadores e estabilizadores 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 nº 
44.478.196/0001-08, neste ato representada pelo seu Presidente Yoshio Sérgio 
Takaoka, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 14.066.430 e CPF nº 074.436.838-39 
e como CONTRATADA, que assim passa a ser designada neste ato a Laura Botteri 
Garms - ME, CNPJ nº 14.280.217/0001-07, localizada na Rua Maria Paula Gambier 
Costa nº 333, Sala 01 centro, na cidade de Paraguaçu Paulista/SP aqui representada 
pelo senhor Durval Garms Junior, RG nº 11.138.949-5  e CPF nº 065.599.098-40. 

 
Consoante as disposições expressas no Pregão Presencial nº 5/2012, 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:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição dos itens abaixo relacionados e 
com as especificações descritas: 

 
a) 7 (sete) computadores:  

Tipo do Gabinete: Mesa - Sistema Operacional: Windows 7 Professional 
autêntico, em português - Processador:  Dois núcleos de execução em um 
único processador físico  - Cache de Processador (L2): no mínimo 6MB - Clock 
do Processador (GHz): no mínimo 3.0 - Interface de Memória: PC3-1066 DDR3 
SDRAM com, no mínimo, 1333MHz - Memória: no mínimo 3GB, que suporte 
pelo menos até 16MB - Slots de Memória: no mínimo 4 - Disco Rígido Padrão: 
SATA (7200 rpm), com, no mínimo, 320GB - Memória de Vídeo Compartilhada 
- Slot PCI-E x1:  2 - Slot PCI-E x16:  1 - Saída RJ-45:  1 - Mídia Óptica: 
 Unidade SATA DVD-ROM, Gravador DVD SATA Placa de Rede (Mbps): 
 10/100/1000 - Placa de Som  Integrada - Porta Serial:  01 Porta USB:  6, 
sendo, no mínimo, 2 na parte frontal - Dimensões aproximadas: Altura 10 cm  x 
Largura 34 cm x Comprimento 38 cm  - Mouse Óptico, com scroll Teclado 
Padrão ABNT2 - Garantia: 3 anos on site. 
Valor Unitário: R$ 1.437,00 - Valor Total: R$ 10.059,00 

 
b)    7 (sete) Monitores LCD Multimídia:  

Marca AOC: Monitor Ultra Slim Design (apenas 1,85 cm de espessura), 
Tecnologia LED backlight - Tipo de Tela: LED Widescreen - Tamanho da Tela: 
18.5" - Eco Mode, Picture Boost, - DCB (amplificação dinâmica de cores), - Ultra 
High DCR (Contraste dinâmico - 20.000.000:1) - Acabamento em black piano 
texturizado. - Alto-Falante Interno: 2 W x 2 (Estéreo)- Ângulo de Visão (HxV): 
170º / 160º- Brilho: 250 cd/m²- Conexões: Analógico (RGB)- Consumo de 
Energia: Ligado < 20 Watts (típico), Stand By < 0,5 Wat- Contraste Dinâmico: 
20.000.000:1- Diagonal Visual: 47 cm - Dimensões c/ Base (LxAxP mm): 462 x 
354,0 x 180 - Peso c/ Base (Kg): 2,50 - Pixel Pitch: 0,3 mm - Resolução Máxima: 
1366 x 768 @ 60 Hz - Shortdescription - Tempo de Resposta: 5 ms - 
Tensão/Voltagem: bivolt - Largura de banda: 85,5 MHz  Suporte de cores: Maior 
que 16 Milhões Plug & Play DDC 2B/CI or VESA DDC2B™ - Energy Star Sim 
(EPA) Controles manuais (Painel frontal) Auto/Source, Esquerda, Volume/Direita, 
Menu, Power - Display digital Português,- Sem falha de pixel - Garantia 1 ano 
on site.  
Valor Unitário: R$ 308,86 - Valor Total: R$ 2.162,02 
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c) 1 (Um) Computador:  
Gabinete NZXT H2, ou similar, na cor preta, - Sistema Operacional: Windows 7 
Professional autêntico, em português - Processador:  Core I-7 2600 3.40 GHZ 
Quad Box, ou que produza a mesma eficácia, - Interface de Memória: no 
mínimo 16GB DDR3, 1333MHz. - Memória: Slots de Memória: no mínimo 4 - 
Disco Rígido Padrão: SATA 3 (7200 rpm), com, no mínimo, 1 TB – Placa de 
Vídeo N Vídea Quadro 2000, ou que produza o mesmo efeito, de 1GB GDDR-5 
128 bits, - Saída RJ-45:  1 - Mídia Óptica:  Unidade Gravador DVD BLURAY - 
Placa de Rede (Mbps):  10/100/1000 - Porta USB:  6, sendo, no mínimo, 2 na 
parte frontal – Fonte de alimentação de 850W TX 850M - Mouse Óptico, 
Teclado Padrão ABNT2 - Garantia: 3 anos on site. 
Valor Unitário: R$ 4.403,15 - Valor Total: R$ 4.403,15 

 
d) 1 (Um) Monitor LCD Multimídia:  

Marca AOC: Monitor Ultra Slim Design (apenas 1,85 cm de espessura), - 
Tecnologia LED backlight -Tipo de Tela: LED Widescreen - Tamanho da Tela: 
22" – Full HD HDMI. Garantia: 1 anos on site. 
Valor Unitário: R$ 349,71 - Valor Total: R$ 349,71 
 

e) 8 (oito) Estabilizadores:  
Marca SMS: Voltagem: 115V 500VA Atende a norma brasileira para 
estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; - Função TRUE RMS; - Filtro de 
linha integrado. - Led no painel frontal. 
Valor Unitário: R$ 53,14 - Valor Total: R$ 425,12 
 

f) 4 (quatro) Licenças Microsoft Office:  
Licenças Microsoft Office Home and Business 2010 com mídias de instalação. 
Valor Unitário: R$ 354,00 - Valor Total: R$ 1.416,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor Global de R$18.815,00 
(dezoito mil oitocentos e quinze reais) referentes aos itens elencados na Clausula 
Primeira, que também constitui o anexo I do Edital de Licitação nº 5/2012 e Pregão 
Presencial nº 5/2012.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 

a) A entrega dos computadores, monitores, licenças e estabilizadores 
constantes na cláusula primeira será feita na Câmara Municipal de Marília até o prazo 
de 15 (quinze) dias contados da assinatura do contrato, sendo que, deverão ser 
entregues todos instalados, configurados e em pleno funcionamento, na Câmara 
Municipal. 

 
b) Os equipamentos deverão vir juntamente com a Nota Fiscal e com garantia 

de um ano ou três anos, no mínimo, conforme o caso. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 

O presente contrato vigorará a partir da data da assinatura até a data da 
entrega dos computadores e estabilizadores descritos na cláusula segunda, sendo que 
a garantia vigorará por um ano ou três anos, conforme o caso, a partir da assinatura 
do contrato. Fica estipulado que o presente contrato terá vigência máxima, se 
necessário, até 31 de dezembro de 2012. 

 
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).  
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
 

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. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da entrega, que será a sede do Poder Legislativo, na rua 
Bandeirantes, 25.  

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:  
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo 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-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) 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-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  
 

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, após o recebimento 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 até 10 (dez) dias, contados da apresentação da 
nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática 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 05/2012 
e Contrato nº 7/2012). 
 
c) 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. 
 
d) O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de 
Tesouraria, da Secretaria Administrativa “Dr. José Cunha de Oliveira”. 

  
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES 

 
No caso de inadimplemento do ajustado a contratada ficará impedida de licitar 

e contratar com a Administração direta e indireta pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos 
termos do artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como ao 
pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido 
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o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br .  
 
CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES 

 
  A despesa decorrente desta licitação será coberta com os recursos 

provenientes das seguintes dotações: 4.4.90.52.35-01.031.0102.2.0102.1.100.00 – 
Verba 30 – Equipamentos e Material Permanente Subelemento 35 – Equipamentos de 
Processamento de Dados; 4.4.90.52.30-01.031.0102.2.0102.1.100.00 – Verba 30 – 
Equipamentos e Material Permanente – Subelemento 30 – Máquinas e Equipamentos 
Energéticos e 3.3.90.39 - 01.031.0102.2.0102.1– Verba 26 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica – Subelemento 94 – Aquisição de Softwares de Aplicação. 

 
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, Pregão Presencial nº 05/2012, desde que haja conveniência para a 
Câmara Municipal de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

 
 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. 

Marília, 6 de fevereiro de 2012 
 

CONTRATANTE: 
Yoshio Sérgio Takaoka 

Presidente da Câmara Municipal de Marília 
 

CONTRATADA: 
 

Durval Garms Junior 
Laura Botteri Garms - ME 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 
Paulo Cesar Colombera 

RG 11.261.333 
 

Ricardo Colonheze 
RG 34.622.623-5 

 


