
 

Câmara Municipal de Capão Bonito - Avenida Capitão Calixto, 131 – Caixa Postal 141 – CAPÃO BONITO/SP 18304-046  
Fone/Fax: (15) 3543-8190 – e-mail: camara@camaracb.sp.gov.br – www.camaracb.sp.gov.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO Nº 009/2016. 
PROCESSO Nº 349/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAPÃO BONITO E A EMPRESA F.SAITO & CIA LTDA - ME, NA FORMA QUE SEGUE. 
 
 
 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/ SP, com sede a Avenida 
Capitão Calixto, nº 131, Vila Nova Capão Bonito, inscrita no CNPJ sob nº 
57.054.793/0001-49, neste ato representada pelo seu Presidente Senhor MATHEUS 
ANTONIO ENEI FRANCATTO, brasileiro, solteiro, residente neste Município, portador 
do RG nº 47.519.844-X SSP/SP, e CPF nº 382.378..698-93, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: F.SAITO & CIA LTDA - ME, empresa de direito privado, sediada à Rua 
24 de Fevereiro, 351, centro Capão Bonito/SP, inscrita no CNPJ sob n° 
09.489.341/0001-47, neste ato representada pelo Senhor Fernando Saito, portador do 
RG. nº 11.902.684 e CPF nº 037.570.598-83, residente e domiciliado à rua Francisco 
Antonio Consolmagno, 337, jardim Europa, Capão Bonito/SP, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA. 
 
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de Convite 
nº 003/2016, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente, 
homologada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Capão Bonito/SP, em 29 
de abril de 2016, tudo constante do Processo nº 349/2016 que faz parte integrante do 
presente instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos de informática 
para a Câmara Municipal de Capão Bonito/SP, conforme especificados na proposta de 
preços, parte integrante do presente processo, sendo: 
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Item Quant. Descrição Marca Vl. Unit. (R$) Vl. Total (R$) 
1 01 Notebbok Processador Intel Core 

I7, Memória RAM 8GB, HD 1Tb, 
Processador 2GHz – 3,10Ghz, Led 
mínimo 14”, Gravador de DVD-
DVD:Rw DL, Disposito de Audio 
de Alta Definição, Placa de Rede 
10/100/1000 LAN, Webcam, 
Touchpad Multitoque, Wirelles, 
HDMI, USB 3.0, Leitor de Cartões, 
Sistema Operacional Windows 
8.1/64 bits.  
 

LENOVO 3.730,00 3.730,00 

 
3 
 

 
14 

Tablet Sistema Operacional 
Android 4.4, Processador Quadr 
Core 1.3 Ghz, Tecnologia da tela 
capacitiva, Display 9.6”, 
Resolução 1280x800, Wifi, 
Memória Interna mínimo de 8GB, 
Cartão Microsd expansivo até 
128GB, Câmera traseira 5MP, 
Câmera Frontal 2MP, Bluetooth 
integrado, Bateria Ions de lítio 
5000MAH,Carregador, Cabo USB 
e fone de ouvido, cor Branco. 
 

SAMSUNG 1.050,00 14.700,00 

4 02 Monitor LED 21,5” 
 

SAMSUNG 
LG 

PHILIPS 

650,00 1.300,00 

5 02 Nobreak 1.200va, bivolt 
automático entrada 115/127v~ 
ou 220v~ e saída 115v~; filtro 
de linha; estabilizador interno 
com 4 estágios de regulação; 
forma de onda senoidal por 
aproximação (retangular pwm); 
dc start; battery saver, 
Autodiagnóstico de bateria, True 
RMS, Microprocessador Risc/Flash 
de alta velocidade, Circuito 
Desmagnetizador, Led colorido no 
painel frontal, Alarme 
Audiovisual, Botão Multifuncional 
e embutido.  
 

SMS 567,00 1.134,00 
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1.2 – Os quantitativos contratados são estimados, devendo a entrega ser realizada, de 
acordo com as necessidades da Câmara. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E ENTREGA 
 
2.1 - Os equipamentos objeto deste termo deverão ser entregues na sede da Câmara 
Municipal, no prazo de quinze (15) dias úteis a contar da emissão da requisição 
expedida pela CONTRATANTE. 
 
2.2 - Todas as despesas decorrentes do fornecimento do equipamento, inclusive a 
entrega no local indicado, correrão inteira e exclusivamente por conta da 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
3.1 – O valor global do presente contrato é de R$ 20.864,00 (Vinte mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais). 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E ATRASO DE PAGAMENTO 
 
4.1 - O pagamento será realizado após entrega dos equipamentos, com agendamento 
de até 15 (quinze) dias úteis, conforme proposta da CONTRATADA, mediante a 
apresentação de notas fiscais eletrônicas especificando todos os equipamentos 
entregues, as quais deverão ser atestadas pelo funcionário responsável pelo 
recebimento. 
 
4.2 – Gestor do contrato somente atestará a prestação dos Serviços/Fornecimento e 
liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) para pagamento quando cumprido pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
 
CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 – O prazo de vigência do contrato será de doze (12) meses a contar de sua 
assinatura, ou até que se complete o fornecimento constante da Proposta de preços. 
 
5.2 – As despesas com a presente licitação, correrão a cargo das Dotações 
Orçamentárias 449052-30 (máquinas e equipamentos energéticos) - e 449052-35 
(Equipamentos de processamento de dados). 
 
5.3 - Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes desta licitação 
são oriundos dos Repasses recebidos pela da Câmara Municipal de Capão Bonito. 
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CLAUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 
 
6.1 – É ressalvada à CAMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, o reconhecimento dos 
direitos em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
 
CLAUSULA SETIMA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE 
 
7.1 – Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 constituem ainda 
obrigações e responsabilidades da Contratada: 
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo 
de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o 
caso; 
b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e 
cinco) por cento do valor total do contrato atualizado; 
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
contratante; 
d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação. 
 
7.2 - A contratante obriga-se a: 
a) acompanhar a execução do contrato; 
b) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato; 
c) proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados; 
d) comunicar, em tempo hábil, à Contratada, a quantidade dos produtos a serem 
fornecidos; 
e) emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 
8.666/93, a Contratada poderá sujeitar-se às seguintes penalidades, a ser aplicada 
pela autoridade competente, garantida prévia defesa: 
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
b) Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, sujeitar-se-á o 
licitante vencedor à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do 
contrato, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A 
referida multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique outras sanções previstas na legislação referente à matéria; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
9.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito/SP para dirimir todas as questões 
emergentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
9.2 – E assim por estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento 
em três vias, as partes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 
 
Capão Bonito, 29 de abril de 2016. 
 
 
________________________________________    ______________________________________ 
CÃMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO          F.SAITO & CIA LTDA - ME 
  MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO                  FERNANDO SAITO 
                     Presidente                                                 Proprietário                                    
                 CONTRATANTE                                             CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
            DARCI QUEIROZ DE FREITAS                                             LEILA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO                                           
                   RG. nº 22.455.883-3                                                            RG. nº 40.981.677-2                     
 


