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INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2015

 
Contrato celebrado entre a 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º  44.306.751/0001
nº 100 – Vila Ipiranga, Sete Barras 
Presidente JOSÉ LOURENÇO DE SOUSA
doravante denominado 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica, CNPJ/MF sob o nº 05.414.334/0001
178, no município de Registro, Estado de São Paulo 
devidamente representada por 
comerciante, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 34.972.544
no CPF/MF sob o nº 218.347.318

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, constante do Expediente Administrativo nº 294/2015, com 
Dispensa de Licitação, regendo
1.993, e legislação pertinente, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
A CONTRATADA dá em locação ao 
acessórios descritos no 
presente contrato, com a finalidade de atender às necessidades de impressão e cópias 
reprográficas, nas tecnologias nele indicadas, no valor mensal de R$ 584,20 (quinhentos e 
oitenta e quatro reais e vinte centavos), totalizando esse contrato no valor global de R$ 
7.010,40 (sete mil, dez reais e quarenta centavos).
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O presente contrato é válido pelo período de 12 (doze) meses, 
assinatura do presente contrato
assinatura de termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
 
Parágrafo Único –
reajustado adotando-
Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE 
Estatística. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 

O pagamento será efetuado mensalmente, após vencido períodos de trinta dias, até o último 
dia útil do mês,  com apresentação do Recibo pela 
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INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 294/2015
 

Contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º  44.306.751/0001-

Vila Ipiranga, Sete Barras – CEP. 11.910-000 – SP, neste ato representada por seu 
JOSÉ LOURENÇO DE SOUSA, RG nº 9.300.937-9, C

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro GRAZIELLI DUARTE SALES
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica, CNPJ/MF sob o nº 05.414.334/0001-25, estabelecida a Rua Tamek
178, no município de Registro, Estado de São Paulo – CEP: 11.900
devidamente representada por GRAZIELLI DUARTE SALES
comerciante, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 34.972.544
no CPF/MF sob o nº 218.347.318-52, doravante denominada CONTRATADA

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, constante do Expediente Administrativo nº 294/2015, com 

icitação, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1.993, e legislação pertinente, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

dá em locação ao CONTRATANTE os equipamentos e respectivos 
acessórios descritos no Anexo 1, devidamente rubricado e que faz parte integrante do 
presente contrato, com a finalidade de atender às necessidades de impressão e cópias 

nas tecnologias nele indicadas, no valor mensal de R$ 584,20 (quinhentos e 
oitenta e quatro reais e vinte centavos), totalizando esse contrato no valor global de R$ 
7.010,40 (sete mil, dez reais e quarenta centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

e contrato é válido pelo período de 12 (doze) meses, 
assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante 
assinatura de termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

– Na renovação deste contrato o valor da clausula
-se como índice base o acumulado pelo IPCA 

Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

ULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, após vencido períodos de trinta dias, até o último 
dia útil do mês,  com apresentação do Recibo pela CONTRATADA
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INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 294/2015 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, pessoa Jurídica de 
06, com sede na São Jorge, 

SP, neste ato representada por seu 
9, CPF/MF nº 005.085.568-99, 

GRAZIELLI DUARTE SALES-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

25, estabelecida a Rua Tamekichi Takano, nº 
CEP: 11.900-000, neste ato 

GRAZIELLI DUARTE SALES, brasileira, solteira, 
comerciante, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 34.972.544-5/SSP/SP e cadastrada 

CONTRATADA. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, constante do Expediente Administrativo nº 294/2015, com 

se o mesmo pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1.993, e legislação pertinente, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 

os equipamentos e respectivos 
, devidamente rubricado e que faz parte integrante do 

presente contrato, com a finalidade de atender às necessidades de impressão e cópias 
nas tecnologias nele indicadas, no valor mensal de R$ 584,20 (quinhentos e 

oitenta e quatro reais e vinte centavos), totalizando esse contrato no valor global de R$ 

e contrato é válido pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de 
, podendo ser prorrogado por igual período, mediante 

assinatura de termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Na renovação deste contrato o valor da clausula primeira será 
se como índice base o acumulado pelo IPCA - Índice Nacional de 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

O pagamento será efetuado mensalmente, após vencido períodos de trinta dias, até o último 
CONTRATADA. 
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Na hipótese de ocorrerem alteração nas condições econômicas, 
parte fiscal, que causem ônus demasiado para qualquer das partes e que impeçam a 
continuidade deste contrato, as partes acordam em negociar novos preços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico e financeiro.
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
As despesas decorrentes do presente termo de adesão correrão por conta da rubrica própria 
do orçamento vigente da CONTRATANTE (dotação: 01.031.0001.2001 
Câmara Municipal – 3.3.90.39 
 
 
CLÁUSULA QUINTA
 
O prazo de vigência deste contrato é de 
do presente contrato, podendo ser prorrogados 
máximo permitido pela Lei Federal
 
CLÁUSULA SEXTA –
 
A CONTRATADA designa o Senhor Marcos Aurélio Cardoso Sebastião, para atuar como 
principal intermediário com os representantes legais da CONTRATANTE, coordenando todas 
as questões técnicas,
cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.
 
CLÁUSULA SÉTIMA
 
Todas as despesas de manutenção, atendimento, fornecimento de tonner e troca de 
são de inteira responsabilidade da 
salvo nos casos previstos neste contrato, bem como nas obrigações do cliente.
A CONTRATADA deverá realizar o primeiro atendimento ao 
24 (vinte e quatro) horas, contados da abertura do chamado. Nos casos de haver 
necessidade de substituição de equipamentos, este deverá ser realizado no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da abertura do chamado.
A CONTRATADA fica responsável pela boa qualid
equipamentos locados. 
A CONTRATADA se obriga a manter, a todo o tempo, mesmo após o término do presente 
contrato, por qualquer motivo, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
materiais, pormenores, info
inovações e aperfeiçoamentos de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venham 
a lhe ser confiados, em razão deste contrato, sejam eles de interesse da 
de terceiros, não pode
do presente contrato: revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, salvo se expressamente autorizado pela 
CONTRATANTE ou quando se tratar de matéria divulgada publicamente.
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Na hipótese de ocorrerem alteração nas condições econômicas, 
parte fiscal, que causem ônus demasiado para qualquer das partes e que impeçam a 
continuidade deste contrato, as partes acordam em negociar novos preços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. 

TA – DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes do presente termo de adesão correrão por conta da rubrica própria 
do orçamento vigente da CONTRATANTE (dotação: 01.031.0001.2001 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pesso

QUINTA – VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura 
do presente contrato, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos 
máximo permitido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

– COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

A CONTRATADA designa o Senhor Marcos Aurélio Cardoso Sebastião, para atuar como 
principal intermediário com os representantes legais da CONTRATANTE, coordenando todas 
as questões técnicas, conflitos e estratégias, necessidades especiais e outras para o fiel 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 

SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Todas as despesas de manutenção, atendimento, fornecimento de tonner e troca de 
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus à 
salvo nos casos previstos neste contrato, bem como nas obrigações do cliente.

deverá realizar o primeiro atendimento ao CONTRATANTE 
quatro) horas, contados da abertura do chamado. Nos casos de haver 

necessidade de substituição de equipamentos, este deverá ser realizado no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da abertura do chamado. 

fica responsável pela boa qualidade de todo o material impresso nos 
equipamentos locados.  

se obriga a manter, a todo o tempo, mesmo após o término do presente 
contrato, por qualquer motivo, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, 
inovações e aperfeiçoamentos de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venham 
a lhe ser confiados, em razão deste contrato, sejam eles de interesse da 
de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, usar para fins outros que não os 
do presente contrato: revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, salvo se expressamente autorizado pela 

ou quando se tratar de matéria divulgada publicamente.
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Na hipótese de ocorrerem alteração nas condições econômicas, inclusive no que tange à 
parte fiscal, que causem ônus demasiado para qualquer das partes e que impeçam a 
continuidade deste contrato, as partes acordam em negociar novos preços, objetivando a 

As despesas decorrentes do presente termo de adesão correrão por conta da rubrica própria 
do orçamento vigente da CONTRATANTE (dotação: 01.031.0001.2001 - Manut. Unidade – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). 

meses contados da data de assinatura 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite 

A CONTRATADA designa o Senhor Marcos Aurélio Cardoso Sebastião, para atuar como 
principal intermediário com os representantes legais da CONTRATANTE, coordenando todas 

conflitos e estratégias, necessidades especiais e outras para o fiel 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Todas as despesas de manutenção, atendimento, fornecimento de tonner e troca de peças 
sem qualquer ônus à CONTRATANTE, 

salvo nos casos previstos neste contrato, bem como nas obrigações do cliente. 
CONTRATANTE no prazo de 

quatro) horas, contados da abertura do chamado. Nos casos de haver 
necessidade de substituição de equipamentos, este deverá ser realizado no prazo de 48 

ade de todo o material impresso nos 

se obriga a manter, a todo o tempo, mesmo após o término do presente 
contrato, por qualquer motivo, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

rmações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, 
inovações e aperfeiçoamentos de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venham 
a lhe ser confiados, em razão deste contrato, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou 

ndo, sob qualquer pretexto, divulgar, usar para fins outros que não os 
do presente contrato: revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, salvo se expressamente autorizado pela 

ou quando se tratar de matéria divulgada publicamente. 
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CLÁUSULA OITAVA
 
A CONTRATANTE 
funcionários, prepostos, consultores ou qualquer terceiros por ela contratada observem 
todas as recomendações técnicas e instruções da 
segurança dos equipamentos o
A CONTRATANTE se responsabiliza por todo e qualquer dano ou perda de equipamentos 
ou de seus acessórios que estejam instalados em suas dependências referentes ao presente 
contrato. Será de inteira resp
equipamentos objeto deste contrato, na ocorrência dos seguintes fatos abaixo especificados:
- problemas comprovadamente gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos 
equipamentos; 
- modificações nos equipamentos não autorizados pela 
- Uso dos equipamentos fora das especificações da 
- Manutenção imprópria nos equipamentos realizados pela 
- Defeitos causados por produtos ou insumos utilizados pela 
culpa ou dolo, desde que a 
recomendações para utilização de tais insumos e/ou produtos.
- Todo e qualquer problema que não seja ocasionado em virtude do desgaste natural pelo 
uso dos equipamentos ou por falta de manutenção preventiva.
 
CLÁUSULA NONA –
 
Nenhuma das partes será responsável por atraso ou não cumprimento de qualquer parte 
deste contrato se estes ocorrerem por força de eventos de força maior, a parte em at
impossibilidade de cumprir parte do contrato comunicará, imediatamente, a outra parte, 
mencionando a natureza do evento e as providencias adotadas para evitar e/ou minimizar os 
efeitos. 
A CONTRATANTE 
perfeito estado, a fim de evitar a ocorrência de danos aos equipamentos locados.
 
CLÁUSULA DÉCIMA
 
Todos os equipamentos objeto deste contrato, especificados no anexo I, são de propriedade 
da CONTRATADA, ficando a 
- ceder, vender, alugar ou onerar os equipamentos instalados em suas dependências;
- permitir que sobre os mesmos sejam instituídos quaisquer ônus ou gravames;
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
A CONTRATADA será responsável pelos custos relacionados à instalação inicial e retirada 
final dos equipamentos objetos deste contrato nas dependências da 
A CONTRATANTE 
CONTRATADA, as conexões apropriadas para os equipamentos, de forma a atender 
adequadamente às suas funcionalidades, sendo o que declarará no 
integrante deste contrato
CONTRATADA no endereço i
dias, contados da assinatura deste contrato, oportunidade que deverá deixar tudo à 
disposição para sua devida utilização. 
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OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CONTRATANTE se compromete a tomar todas as ações necessárias para que seus 
funcionários, prepostos, consultores ou qualquer terceiros por ela contratada observem 
todas as recomendações técnicas e instruções da CONTRATADA
segurança dos equipamentos objetos deste contrato instalados em suas dependências.

se responsabiliza por todo e qualquer dano ou perda de equipamentos 
ou de seus acessórios que estejam instalados em suas dependências referentes ao presente 
contrato. Será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE o custo da manutenção dos 
equipamentos objeto deste contrato, na ocorrência dos seguintes fatos abaixo especificados:
problemas comprovadamente gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos 

ões nos equipamentos não autorizados pela CONTRATADA;
Uso dos equipamentos fora das especificações da CONTRATADA;
Manutenção imprópria nos equipamentos realizados pela CONTRATANTE;
Defeitos causados por produtos ou insumos utilizados pela CONTRATANTE

culpa ou dolo, desde que a CONTRATADA não tenha sido a responsável pelas 
recomendações para utilização de tais insumos e/ou produtos. 
Todo e qualquer problema que não seja ocasionado em virtude do desgaste natural pelo 

os ou por falta de manutenção preventiva. 

– HIPOTESES DE DESCUMPRIMENTO 

Nenhuma das partes será responsável por atraso ou não cumprimento de qualquer parte 
deste contrato se estes ocorrerem por força de eventos de força maior, a parte em at
impossibilidade de cumprir parte do contrato comunicará, imediatamente, a outra parte, 
mencionando a natureza do evento e as providencias adotadas para evitar e/ou minimizar os 

 se compromete, desde já, a manter suas instalaçõ
perfeito estado, a fim de evitar a ocorrência de danos aos equipamentos locados.

DÉCIMA – CESSÃO E ALIENAÇÃO 

Todos os equipamentos objeto deste contrato, especificados no anexo I, são de propriedade 
, ficando a CONTRATANTE expressamente advertida de que não poderá:

ceder, vender, alugar ou onerar os equipamentos instalados em suas dependências;
permitir que sobre os mesmos sejam instituídos quaisquer ônus ou gravames;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INSTALAÇÃO E RETIRADA

será responsável pelos custos relacionados à instalação inicial e retirada 
final dos equipamentos objetos deste contrato nas dependências da 

CONTRATANTE providenciará, em conformidade com as recomendações da 
, as conexões apropriadas para os equipamentos, de forma a atender 

adequadamente às suas funcionalidades, sendo o que declarará no 
integrante deste contrato. Os equipamentos serão entregues e instalados pela 

no endereço indicado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 
dias, contados da assinatura deste contrato, oportunidade que deverá deixar tudo à 
disposição para sua devida utilização.  
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

se compromete a tomar todas as ações necessárias para que seus 
funcionários, prepostos, consultores ou qualquer terceiros por ela contratada observem 

CONTRATADA referente ao uso e 
bjetos deste contrato instalados em suas dependências. 

se responsabiliza por todo e qualquer dano ou perda de equipamentos 
ou de seus acessórios que estejam instalados em suas dependências referentes ao presente 

o custo da manutenção dos 
equipamentos objeto deste contrato, na ocorrência dos seguintes fatos abaixo especificados: 
problemas comprovadamente gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos 

CONTRATADA; 
CONTRATADA; 

CONTRATANTE; 
CONTRATANTE, resultantes de 

não tenha sido a responsável pelas 

Todo e qualquer problema que não seja ocasionado em virtude do desgaste natural pelo 

Nenhuma das partes será responsável por atraso ou não cumprimento de qualquer parte 
deste contrato se estes ocorrerem por força de eventos de força maior, a parte em atraso ou 
impossibilidade de cumprir parte do contrato comunicará, imediatamente, a outra parte, 
mencionando a natureza do evento e as providencias adotadas para evitar e/ou minimizar os 

se compromete, desde já, a manter suas instalações elétricas em 
perfeito estado, a fim de evitar a ocorrência de danos aos equipamentos locados. 

Todos os equipamentos objeto deste contrato, especificados no anexo I, são de propriedade 
expressamente advertida de que não poderá: 

ceder, vender, alugar ou onerar os equipamentos instalados em suas dependências; 
permitir que sobre os mesmos sejam instituídos quaisquer ônus ou gravames; 

RETIRADA 

será responsável pelos custos relacionados à instalação inicial e retirada 
final dos equipamentos objetos deste contrato nas dependências da CONTRATANTE. 

providenciará, em conformidade com as recomendações da 
, as conexões apropriadas para os equipamentos, de forma a atender 

adequadamente às suas funcionalidades, sendo o que declarará no Anexo II, que faz parte 
. Os equipamentos serão entregues e instalados pela 

, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, contados da assinatura deste contrato, oportunidade que deverá deixar tudo à 
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CLÁUSULA DÉCIMA
 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Câmara Municipal de 
rescisão administrativa, previstos no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1.993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA
 
Este contrato poderá ser rescindid
 
a) por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes,  desde que haja conveniência para a Câmara; 
e  
c) judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
 
CLÁUSULA DÉCIMA
 
A CONTRATADA sujeitar
a) advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido. 
b) multas sobre o valor total do contrato:
- de 5% pelo descumprimento da cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
- de 1% nos casos da execução ocorrer com qualquer irregularidade;
- de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a prestação dos serviços.
A multa dobrará a cada caso 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao 
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
 
CLÁUSULA DÉCIMA
 
Os documentos que vi
rubricados pelas partes ou por seus representantes legais credenciados, passam a integrar 
este instrumento e terão plena validade.
 
CLÁUSULA DÉCIMA
 
As partes concordam 
nome, uma da outra ou de terceiros, relacionadas com o presente instrumento, nem prestar 
quaisquer declarações ou garantias, exceto as formalmente autorizadas, conduzindo os 
negócios de modo a não afetar adversamente a reputação destas.
O presente contrato não gera nenhuma espécie de vinculo societário entre as partes, sendo 
que cada uma delas conserva sua personalidade jurídica.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Câmara Municipal de 
rescisão administrativa, previstos no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes,  desde que haja conveniência para a Câmara; 

nos termos da legislação. 
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

A CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
a) advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 

b) multas sobre o valor total do contrato: 
elo descumprimento da cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

de 1% nos casos da execução ocorrer com qualquer irregularidade;
de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a prestação dos serviços.

A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao 
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ANEXOS 

Os documentos que vierem a ser relacionados como anexos, desde que devidamente 
rubricados pelas partes ou por seus representantes legais credenciados, passam a integrar 
este instrumento e terão plena validade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

As partes concordam que não terão o direito de assumir ou criar quaisquer obrigações em 
nome, uma da outra ou de terceiros, relacionadas com o presente instrumento, nem prestar 
quaisquer declarações ou garantias, exceto as formalmente autorizadas, conduzindo os 

do a não afetar adversamente a reputação destas.
O presente contrato não gera nenhuma espécie de vinculo societário entre as partes, sendo 
que cada uma delas conserva sua personalidade jurídica. 
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DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Câmara Municipal de Sete Barras, em caso de 
rescisão administrativa, previstos no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

a) por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes,  desde que haja conveniência para a Câmara; 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 

DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 

elo descumprimento da cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 
de 1% nos casos da execução ocorrer com qualquer irregularidade; 
de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a prestação dos serviços. 

de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao 

erem a ser relacionados como anexos, desde que devidamente 
rubricados pelas partes ou por seus representantes legais credenciados, passam a integrar 

que não terão o direito de assumir ou criar quaisquer obrigações em 
nome, uma da outra ou de terceiros, relacionadas com o presente instrumento, nem prestar 
quaisquer declarações ou garantias, exceto as formalmente autorizadas, conduzindo os 

do a não afetar adversamente a reputação destas. 
O presente contrato não gera nenhuma espécie de vinculo societário entre as partes, sendo 
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É vedado a qualquer das partes cederem ou transferir, total o
oneroso ou gratuito, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, salvo se prévia e 
expressamente autorizado pela outra parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Registro/SP para 
oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três)
de igual teor e forma.
 
Sete Barras, em 13 de novembro 
 
 
 
 
 
CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

CONTRATANTE

Testemunhas:  
 
 
 
1.___________________

Alba dos Santos Almeida Costa
RG 29.739.094-6 SSP/SP
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É vedado a qualquer das partes cederem ou transferir, total o
oneroso ou gratuito, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, salvo se prévia e 
expressamente autorizado pela outra parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Registro/SP para 
oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três)
de igual teor e forma. 

Sete Barras, em 13 de novembro de 2015. 

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS GRAZIELLI DUARTE SALES
CONTRATANTE CONTRATADA

 

  

______________ 2.______________________
Santos Almeida Costa 

6 SSP/SP 
Leonardo Ribeiro da Silva Neto
RG: 13.212.750-
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É vedado a qualquer das partes cederem ou transferir, total ou parcialmente, a título 
oneroso ou gratuito, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, salvo se prévia e 

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Registro/SP para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente, com 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias 

GRAZIELLI DUARTE SALES-ME 
CONTRATADA 

2._______________________________ 
Leonardo Ribeiro da Silva Neto 

-7 SSP/SP 
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Os equipamentos disponibilizados e/ou instalados nas dependências da 
CONTRATANTE são os abaixo discriminados
 
 

QTDE 

01  
01  
02 Total de Equipamentos
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ANEXO – I 

Os equipamentos disponibilizados e/ou instalados nas dependências da 
são os abaixo discriminados: 

EQUIPAMENTOS 
 

TAGS

 
 

Total de Equipamentos  
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Os equipamentos disponibilizados e/ou instalados nas dependências da 

TAGS 
LOCAL 

INSTALAÇÃO 
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Processo nº 294/201
 
 
 
 
A Empresa GRAZ

05.414.334/0001-25, por intermédio de sua representante legal que esta subscreve, 

a Senhora Grazielli Duarte Sales, portadora da Cédula de Identidade R. G. nº 

34.972.544-5/SSP/SP e cadastrada no CPF/MF sob

sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, que os equipamentos foram 

instalados conforme as respectivas orientações téc

Contrato n.º 13/2015.
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ANEXO – II 

 
 

DECLARAÇÃO  

/2015. 

A Empresa GRAZIELLI DUARTE SALES-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25, por intermédio de sua representante legal que esta subscreve, 

a Senhora Grazielli Duarte Sales, portadora da Cédula de Identidade R. G. nº 

5/SSP/SP e cadastrada no CPF/MF sob o nº 218.347.318

sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, que os equipamentos foram 

instalados conforme as respectivas orientações técnicas, atendendo o disposto no 

Contrato n.º 13/2015.  

Sete Barras, em 13 de novembro de 2015

__________
GRAZIELLE DUARTE SALES

Responsável Legal
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ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25, por intermédio de sua representante legal que esta subscreve, 

a Senhora Grazielli Duarte Sales, portadora da Cédula de Identidade R. G. nº 

o nº 218.347.318-52, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, que os equipamentos foram 

nicas, atendendo o disposto no 

Sete Barras, em 13 de novembro de 2015. 

__________________________ 
GRAZIELLE DUARTE SALES 

Responsável Legal 
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INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS:
 
A infraestrutura para a instalação dos equipamentos fica a cargo da 
CONTRATANTE, a saber:

a. Mesa para acomodar a 
não aquecimento do equipamento;

b. Ponto de rede para tráfego de dados entre o microcomputador e a 
impressora; 

c. Ponto elétrico deverá se 110VAC;

d. Para papel de gramatura maior que 75g deverá ser usada a bandeja
para não danificar o equipamento;

e. Não desatolar papel pela entrada do toner (contra engrenagem) e sim pela 
saída do fusor, não retirar o papel com ferramentas pontiagudas ou algo que 
possa danificar as peças. Em caso de duvidas entrar em contato co
técnicos; 

f. Ao utilizar o ADF ou BYPASS verificar se o papel esta com grampo, clips ou 
algo que cause atolamento;
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ANEXO III 

 
INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS:

A infraestrutura para a instalação dos equipamentos fica a cargo da 
, a saber: 

Mesa para acomodar a Impressora/Multifuncional em um local arejado para 
não aquecimento do equipamento; 

Ponto de rede para tráfego de dados entre o microcomputador e a 
 

Ponto elétrico deverá se 110VAC; 

Para papel de gramatura maior que 75g deverá ser usada a bandeja
para não danificar o equipamento; 

Não desatolar papel pela entrada do toner (contra engrenagem) e sim pela 
saída do fusor, não retirar o papel com ferramentas pontiagudas ou algo que 
possa danificar as peças. Em caso de duvidas entrar em contato co

Ao utilizar o ADF ou BYPASS verificar se o papel esta com grampo, clips ou 
algo que cause atolamento; 
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INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS: 

A infraestrutura para a instalação dos equipamentos fica a cargo da 

Impressora/Multifuncional em um local arejado para 

Ponto de rede para tráfego de dados entre o microcomputador e a 

Para papel de gramatura maior que 75g deverá ser usada a bandeja manual 

Não desatolar papel pela entrada do toner (contra engrenagem) e sim pela 
saída do fusor, não retirar o papel com ferramentas pontiagudas ou algo que 
possa danificar as peças. Em caso de duvidas entrar em contato com os 

Ao utilizar o ADF ou BYPASS verificar se o papel esta com grampo, clips ou 


