
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA E 
ZEFERINO E ZEFERINO ITAPIRA LTDA-ME,  PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE PABX, NO PERÍODO DE 05 
DE SETEMBRO DE 2013 A  04 DE SETEMBRO DE 2.014. 

 

 

CONTRATO  Nº  07/2013 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado, como 

contratante, a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à Rua João de Moraes, 404, centro, neste ato 

representado pela MESA DIRETORA, Presidente: ;CARLOS ALBERTO 

SARTORI 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 2º SECRETÁRIO: 

JULIANO FELICIANO, de outro lado, como prestadora de serviços a empresa 

ZEFERINO E ZEFERINO ITAPIRA LTDA.-ME., agora denominada de 

Contratada, representada  por seu proprietário,  JOSÉ FRANCISCO PEREIRA 

DA SILVA ZEFERINO, brasileiro, casado, portador do CPF n. 276.763.758-78 

E DO RG Nº 25.403.066-X,  residente na rua Nhambiquara de Tupã, 273, em 

Itapira, São Paulo, têm justo e contratado o que mutuamente aceitam e 

outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

1º- A Contratada prestará à Contratante os serviços técnicos 

de manutenção preventiva e corretiva descritos nos itens  sexto e sétima.  Os 

componentes da(s) instalação(ões) está(ao) discriminado(s) abaixo, a partir da 

data de assinatura do presente Contrato: 

a) Especificação dos equipamentos:- CENTRAL 

PABX  INTELBRAS CORP 16000 

 

2º -  Os serviços especificados nos itens sexto e sétimo 

serão executados pelo Departamento Técnico da  Contratada localizado na 

cidade de Itapira SP, Rua Nhambiquara de Tupã, 273 – Prados. 

3º -  Para execução dos serviços enumerados nos itens 

sexto e sétimo a Contratante pagará à Contratada, a importância mensal de R$ 

570,00 (quinhentos e setenta reais)  mensais, totalizando R$ 6.840,00 (seis  mil 



oitocentos e quarenta reais). 

4º -  Incluem-se na remuneração  estabelecida no item 

anterior toda mão de obra comum, especializada técnica, supervisão, 

transporte, utilização de ferramentas e instrumentos especiais necessários à 

prestação dos serviços. 

5º -  Este Contrato com início em 05 de setembro de 2013, 

findará no dia 04 de setembro de 2014, podendo todavia ser reincidido 

unilateralmente a qualquer tempo, mediante aviso escrito com 30 (trinta) dias 

de antecedência. O exercício desse direito não dará ensejo de pagamento de 

uma parte à outra, de qualquer valor ou importância, quer a título de multa ou 

indenização, ou ressarcimento de qualquer natureza. 

6º - A Contratada prestará assistência técnica aos 

equipamentos descritos no item primeiro da cláusula 1ª.  

7º - Assistência técnica preventiva, realizada através de 

visitas semanais, por técnicos credenciados pela  Contratada, em dias não 

determinados, que constará de: 

a) em caso de necessidade serão substituídas peças 

tais como: cordões, monofone, auricular, bocal, cápsulas receptoras e 

transmissoras, fusíveis, etc., quando normalmente se desgastarem ou 

apresentarem defeitos, mediante cobrança  à  parte, segundo  preço em vigor 

na ocasião. 

8º - As visitas serão efetuadas dentro do horário normal de 

trabalho, ou seja, de segunda  à sexta feira, das 8:00 às 17:30 horas. Poderão, 

no entanto, serem feitas fora desse horário quando assim pedir a Contratante. 

9º - Os serviços citados nos itens sexto e sétimo abrangem 

os defeitos decorrentes da normal utilização do(s) equipamento(s), excluídos 

conseqüentemente:- 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

1º - O valor referido no caput acima deverá ser pago até o 

dia 10 de cada mês subseqüente ao vencido, impreterivelmente, sob pena de  

incorrer  nas   sanções  previstas. Durante o prazo da prestação de serviço, o 

valor do serviço prestado será pago na Tesouraria  da Câmara, com as 

seguintes dotações orçamentárias: 

 



U.O    5 – Secretaria da Câmara 

U.E. 30 – Secretaria da Câmara 

3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e 

Equipamentos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

1º - Para todas as questões resultantes do presente 

contrato, será competente o foro da Comarca de Itapira, com expressa 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

1º - A presente contratação está sendo formalizada de forma 

a atender o Parágrafo Único do artigo 60 da Lei Federal 8.666/93, e também 

tem caráter de inexigibilidade de Licitação com fundamento no art. 24, X, da Lei 

de Licitação, conforme Declaração da Comissão competente. 

 

2º - E por assim terem contratado, assinam o presente em 

03 (três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas que também 

assinam. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA,  aos 05 de 

setembro de 2.013. 

 

CARLOS ALBERTO SARTORI 

PRESIDENTE 

 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA                      JULIANO FELECIANO 

         1º SECRETÁRIO                       2º SECRETÁRIO 

 

JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ZEFERINO 

PROPRIETÁRIO 

 
TESTEMUNHAS 

 

ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI    

RG. 26.667.490-2  SSP-SP                                       
 

PAULO PEREIRA DE GODOY 

RG. 17.244.223. SSP-SP 


