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CONTRATO Nº 28/2022 

PROCESSO Nº 18/2022- EDITAL Nº 12/2022 – PP Nº 12/2022 
 
AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, UM FRIGOBAR E UMA EXPOSITORA 
DE BEBIDAS  
 
Das partes: 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 

44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente, Marcos 
Santana Rezende, brasileiro, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, 
neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE; e de outro 
lado, 
 

ii. FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 42.579.294/0001-06, localizada 
na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2796 – sl 805 – Vitória/ES, aqui 
representada por Mara Cristina Michelluzzi Anderle, RG 37.737.41 e CPF 
006.957.449-92, neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATADA, 

 
assinam as partes o presente Contrato para aquisição de um ar-condicionado, um 
frigobar e uma expositora de bebidas destinados à Câmara Municipal de Marília, 
consoante as disposições expressas no Processo nº 18 – Edital nº 12 - Pregão 
Presencial nº 12, tudo em conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002 
e 8.666/93 e LC 123/06, com suas modificações posteriores, sob as seguintes 
cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1  A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante os itens por ela adjudicados 

no Processo nº 18/2022, Pregão Presencial nº 12/2022, abaixo especificados, 
na localidade da cláusula segunda.  

 

LOTE III 

Item Qtd. Objeto Especificações técnicas Valor 

1 1 
Aparelho de ar 
condicionado 

Ar condicionado tipo split, convencional, de 9.000 
BTUs, 220V. Marca: TCL, 
modelo TAC-09CSA1 

R$ 1.890,00 

 

LOTE IV 

Item Qtd. Objeto Especificações técnicas Valor 

1 1 Frigobar 

Capacidade: 80L.  Tensão Alimentação: 110V. 
Cor: Branca. Características Adicionais: 
Prateleiras Removíveis, selo Procel. 
Marca Electrolux, RE80 

R$ 1.760,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
2.1 Os equipamentos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos, ou seja, 

trinta dias, contados a partir da assinatura do contrato, na Rua Bandeirantes, 
25, Centro, na cidade de Marília. 

 
2.2 Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 
entrega e da própria aquisição dos produtos. 

 
2.3 Os equipamentos deverão vir juntamente com a Nota fiscal e com garantia de 

um ano, no mínimo, pela contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
3.1.  O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 2 (dois) 

dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item 
anterior.  

 
3.2. 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.  

 
3.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 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 5 

LOTE V 

Item Qtd. Objeto Especificações técnicas Valor 

1 1 
Expositora de 

bebidas 

Controle de temperatura mecânico, regulável (0c 
a 5C); iluminação interna LED branco; iluminação 
porta LED branco; porta de vidro duplo (LOW-E); 
Aquecimento da Porta: Não; puxador da Porta: 
plástico ou Aço; abertura da Porta: Da Esquerda 
para Direita; trava de Abastecimento: Não; 
degelo: Natural; dreno: Traseiro; recipiente de 
Degelo: Sim; prateleiras: 4 reguláveis; 
evaporador: ar Forçado; sistema de Refrigeração: 
Compressor; gás refrigerante: R134a; pés 
frontais reguláveis e Traseiros com Rolete; 
gabinete interno: PSAI; gabinete Externo: Aço 
Revestido com Pintura Eletrostática. 
Especificações Técnicas: Tensão 127V; 
Frequência: 60hz; Isolamento Térmico: 
Poliuretano; Garantia: 1 Ano; Potência: 230W a 
260W; Volume Líquido: 250 a 300L; Altura 
máxima: 1,75m. 
Marca Venax, modelo VV300 branco 

R$ 4.550,00 
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(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-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado.  

 
3.4. 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 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  

 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO 
 
4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os seguintes valores totais: R$ 
8.200,00 (oito mil e duzentos reais). 

 
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, devendo ser encaminhada a nota fiscal juntamente com dados 
bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou boleto bancário e será 
realizado Gerência de Tesouraria da Câmara Municipal de Marília. 
 

b) Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 
12/2022 e contrato nº 28/2022), bem como o boleto para pagamento, ou conta 
bancária PJ para depósito.  

 
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) As notas fiscais 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 devidamente corrigida. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 
5.1. A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2022 e não haverá 

reajuste de preços por não ultrapassar o período de 12 meses.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES 
 
6.1. A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado ou prática de quaisquer 

atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
estará sujeita às seguintes sanções: 
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a) Advertência; 
b) Impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente 
com a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido 
o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, 
no endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESCISÕES 
 
7.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus 
superiores. 

 
7.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, Pregão Presencial nº 17/2022, 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 OITAVA: DAS DOTAÇÕES 
 

a) 8.1. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos 
provenientes do Tesouro decorrentes das dotações: 
01.02.01.02.01.01.031.0102.2102 - verba 35 - subelemento 4.4.90.52.34 - 
máquinas, utensílios e equipamentos diversos; 
01.02.01.02.01.01.031.0102.2102 - verba 35 - subelemento 4.4.90.52.12 -
aparelhos e utensílios domésticos; 01.01.01.01.01.01.031.0101.2101 - verba 
10 - subelemento 4.4.90.52.33 - equipamentos para áudio, vídeo e foto; 
01.01.01.01.01.01.031.0101.2101 - verba 5 - subelemento 3.3.90.30.26 -
material elétrico e eletrônico. Fonte Tesouro. 
 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 
 
9.1 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 
testemunhas, para um único e só fim de direito. 
 
       Marília, 5 de setembro de 2022 

 
 
 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 

Mara Cristina Michelluzzi Anderle 
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vinicius Vizzotto 
RG 3.184.389 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: Contrato formalmente em ordem nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 

 
Daniel Alexandre Bueno 

Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 
OAB/SP 161.222



 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 6 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marília 
CONTRATADO:  FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI FOCUS EQUIPAMENTOS 
EIRELI 
CONTRATO Nº 28 DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, UM FRIGOBAR E UMA 
EXPOSITORA DE BEBIDAS  
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de Atualização 
Cadastral” anexa. 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
Marília, 5 de setembro de 2022 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Marcos Santana Rezende 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57 

 
 
 
 
 



 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 7 
 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 

Pelo contratante: 
Nome: Marcos Santana Rezende 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
Assinatura: __________________________________________________________ 
 

Pela contratada: 
Nome:  Mara Cristina Michelluzzi Anderle 
Cargo: Representante legal da Contratada  
CPF: 006.957.449-92 
Assinatura: __________________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Marcos Santana Rezende 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
Assinatura: __________________________________________________________ 
 
PREGOEIRO DO PREGÃO 12/2022 
Nome: Adolfo Moraes Carvalho  
CPF: 681.671.216-15 
Assinatura: __________________________________________________________ 
 
GESTOR DO CONTRATO 
Nome: Bruno Monti Gomes  
Cargo: Supervisor de Microfilmagem, Arquivo e Fotografia  
CPF: 226.264.068-80 
Assinatura: __________________________________________________________ 
 
PROCURADOR JURÍDICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE JURÍDICA DO 
CONTRATO 
Nome: Daniel Alexandre Bueno 
Cargo: Procurador Jurídico 
CPF: 164.591.078-40 
Assinatura: __________________________________________________________ 

 


