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CONTRATO Nº 16/2022 

PROCESSO Nº 5/2022- EDITAL Nº 4/2022 – PP Nº 4/2022 
 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FILTROS DE LINHA COM 5 TOMADAS, 
ALICATE CRIMPADOR, MICROFONES GOOSENECKS, SISTEMA DE SOM, TELA DE 
PROJETOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA A TV CÂMARA E CÂMARA MUNICIPAL 
DE MARÍLIA.  
 
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 1º Vice-Presidente, Evandro de Oliveira Galete, brasileiro, RG 
19.339.169 SSP/SP e CPF 127.025.738-27, neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. E.T. Machida ME, CNPJ nº 08.361.389/0001-02, localizada na Rua Domingos Macera, nº 
184 - Marília/SP, aqui representada por Eduardo Takashi Machida, RG 11.655.267 e CPF 
009.980.808-02, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATADA, 

 
assinam as partes o presente Contrato para Aquisição de equipamentos de informática destinados 
à Câmara Municipal de Marília, consoante as disposições expressas no Processo nº 5/2022 – 
Edital nº 4/2022 - Pregão Presencial nº 4/2022, 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 5/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, abaixo especificados, na localidade da cláusula 
segunda.  

 

LOTE II - IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 

Especificações técnicas 
Impressora à laser com função de copiadora e scanner. Características mínimas: Porta USB 2.0 de alta 
velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada, 802.11n 2,4/5GHz sem fio, 
porta de fax, USB de host frontal; 802.11 b/g/n integrado; autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.1x; 
criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Impressão USB; Unidade flash/USB frontal; função de 
número de cópias; Reduzir/ampliar; Clarear/Escurecer; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; 
Intercalação; Modo de rascunho; Ajuste da imagem; Velocidade de cópia (em cores, normal) de até 21 
cpm; Velocidade de cópia (preto, normal) de até até 21 cpm; Resolução da cópia de até 600 x 600 dpi; 
sem presença de mercúrio; memória mínima de 256 MB de DDR, 256 MB de Flash; Memória; Serviços e 
recursos de impressão móvel; Capacidade de alimentação de papel em bandeja manual (bandeja 1) e em 
bandeja 2; Capacidade de saída de até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm); Tamanhos de mídia 
suportados (sistema métrico): Carta (216 x 280) Ofício (216 x 356) Executivo (184 x 267) Ofício 8,5 x 13 
(216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 
x 257); B6(JIS)(128 x 182); Ofício 216x340mm(216 x 340); Envelope 10 (105 x 241); Envelope B5(176 x 
250); Envelope C5 (162 x 229); Envelope DL (110 x 220); Suporte para papel (comum, folheto, colorido, 
brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), 
transparências, etiquetas, envelopes, cartão; gramatura suportada: 60 a 220 g/m². Fonte de alimentação 
interna (integrada): Tensão de entrada de 110 volts. Número de cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, 
preto, ciano, magenta, amarelo); tecnologia laser; Impressão frente e verso automática (standard); Ciclo 
de trabalho mensal de até 40.000 páginas; Funções avançadas do scanner: Software para digitalização; 
digitalização para e-mail, pasta de rede; Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas para 
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digitalização de várias páginas sem supervisão; Salvar como arquivo editável (texto, PDF); Velocidade de 
digitalização (normal) de até 26 ppm; Compatível com Windows® 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits. Garantia de 
1 ano pela contratada.  
MARCA: LEXMARK MOD. MC3224ADWE 

Item Qtd. Preço Unitário Preço Total 

Único 3 R$ 4.057,00 R$ 12.171,00 

 

LOTE VI - FILTROS DE LINHA COM 5 TOMADAS 

Especificações técnicas 
Filtro de Linha 5 tomadas – 10A Bivolt 
- Bivolt 
- Tensão de Alimentação - 127/220V 
- Potência máxima - 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V 
- Com protetor contra sobretensão e surtos 
- Possuir 5 tomadas elétricas tripolares - nova norma 
- Indicador luminoso de funcionamento 
MARCA: FIOLUX  MOD. 541 

Item Qtd. Preço Unitário Preço Total 

Único 10 R$ 33,60 R$ 336,00 

 

LOTE VII - Alicate crimpador 

Especificações técnicas 
Alicate Automático, Ajustável, Desencapador e Crimpador de Fios - 3 em 1 
Alicate de Crimpar Conectores RJ 45/RJ 11/RJ 12 com as seguintes caraterísticas técnicas mínimas: 
- Compatível com conectores padrão RJ-45 (8P8), realizando a crimpagem do Cabo ao Conector; 
- Desencapar cabos redondos 
- Cortar cabos redondos e lisos  
- Crimpar terminais: RJ11 (4 pinos) RJ12 (6 pinos) RJ45 (8 pinos) 
- Possuir funções de cortar e decapar cabos UTP, com lâminas em aço inox; 
- Ser Profissional e possuir sistema de catraca; 
- Construído em aço, com empunhaduras revestidas em material plástico ou emborrachado. 
MARCA: HIKARI MOD. HK-303 

Item Qtd. Preço Unitário Preço Total 

Único 1 R$ 155,80 R$ 155,80 

 
 

LOTE VIII 

Item Qtd. Objeto Especificações técnicas Preço 
Unitário 

Preço Total 

1 4 
Microfone 

Gooseneck 

Microfone Gooseneck Flexível com 
Base de apoio para superfícies com as 
seguintes características: Transdutor do 
tipo Condensador; Comprimento de 45 
cm, admitindo-se uma variação de 5%; 
Resposta em Frequência de 70 Hz a 18 
KHz ou melhor; Diagrama de Captação 
tipo Cardioide; Saída com cabo flexível 
ou conexão traseira com conetor XLR 3 
Pinos macho; Chave para função Mute 
ou On/Off; led Indicador de 
funcionamento próximo a cápsula; 
Alimentação por Phanton Power;  Cor 
Preta; Base de Apoio construída em 
estrutura sólida;  Deve acompanhar 
espuma windscreen e cabo para 

R$700,00 R$2.800,00 
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Microfone Balanceado XLR-XLR com 
10 m de comprimento. 
MARCA: CSR MOD. D48 

2 1 

Sistema de 
microfone 

profissional 
sem fio 

Sistema de Microfone de Mão sem Fios 
Duplo e Profissional, composto por 2  
unidades de Microfone para uso Vocal 
com Transmissor integrado e Receptor 
Duplo de Mesa com as seguintes 
características técnicas mínimas:  
Microfone Transmissor: Tipo de Mão 
Unidirecional, para uso Vocal; Cápsula 
padrão polar Cardioide ou 
Supercardióide; Resposta em 
Frequência de, no mínimo, 100 Hz a 16 
KHz; Emissão de RF em FM; Potência 
mínima de 10 mW;  Frequência de 
Operação em UHF, entre 600 e 699 
MHz; Alcance mínimo de 50 m; Antena 
integrada; Display para monitoração da 
programação e status.;  Relação Sinal 
Ruído melhor que 96dB; Alimentação 
por 2 pilhas AA; Deve possuir 
Certificado de Homologação válido, 
emitido pela Anatel.  
Receptor: Duplo com suporte a 2 
Canais; Deve possuir Filtro de Banda 
Estreita para minimizar interferências; 
Tipo de Mesa (Desktop); Frequência de 
Operação em UHF, plenamente 
compatível com os transmissores; 
Display para monitoração da 
programação e status; Ajuste 
independente do nível de saída de 
áudio; Saídas Analógicas 
Independentes por Canal, com conector 
XLR; Sistema de Recepção com 2 
Antenas; Visor monitoração de Canal 
programado, Nível de Sinal de RF e 
Nível de Áudio, Alimentação por Fonte 
externa 127V; Garantia do conjunto de 
no mínimo 1 Ano pela contratada. 
MARCA: LESON, MOD. LSX02 

R$1.500,00 R$1.500,00 

3 4 
Caixa de 
som para 
embutir 

Caixa de Som para montagem embutida 
em forro com as seguintes 
características: desenvolvida para 
instalação embutida em forros de 
gesso/drywall; Tipo Coaxial Angulada 
com Auto Falante e Twitter; Potência 
mínima de 50 Wrms; Impedância de 8 
Ohms; Resposta em frequência mínima 
de 80 Hz a 18 KHz; Cor Branca com tela 
de proteção; Dimensões inferiores a 25 
x 25 x 15 cm. Garantia de 1 Ano pela 
contratada. 
MARCA: JBL, MOD. CI6SA 

R$500,00 R$2.000,00 
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4 1 
Amplificado

r 
profissional 

Amplificador de Áudio profissional com 
as seguintes características: Deve 
possuir 2 Canais; Impedância de Saída 
de 4 Ohnm por canal; Potência mínima 
de 100 Wrms por Canal em 4 Ohms; 
Resposta em frequência mínima de 50 
Hz a 20 KHz; Distorção Harmônica 
inferior a 0,03 %; Entrada de Áudio 
Balanceado com conector XLR;  Ajuste 
de volume no painel frontal; proteção 
contra curto de saída e 
sobretemperatura; Sistema de 
ventilação forçada; Saída de Áudio com 
Bornes ou Conectores. Caso seja com 
conectores, estes deverão ser 
fornecidos em conjunto com o 
amplificador; Alimentação elétrica 
Bivolt. Garantia de 1 Ano. 
MARCA: ONEAL, MOD. OP1700 

R$1.900,00 R$1.900,00 

5 1 
Tela 

motorizada 

Fornecimento e instalação de uma Tela 
de Projeção retrátil motorizada com as 

seguintes características: Deve ser 
apropriada para o uso, conjunto com 

projetor de imagem, em salas de 
reuniões, do tipo retrátil, com motor 

para abertura e recolhimento da tela; 
Superfície de projeção na cor ”Matte 

White” em aspecto 16:9, com diagonal 
de 110 polegadas (admite-se uma 

variação de + ou - 5%), em material 
vinílico ou fibra de vidro, contando 

ainda com bordas pretas nas laterais; A 
tela de projeção deve ficar tensionada 

para manter-se plana e esticada; 
Acionamento por controle remoto, 

permitindo o ajuste, de parada, fim e 
começo de curso; Estrutura do 

gabinete em aço ou alumínio, apta 
afixação em teto e parede, na cor 

branca; Garantia mínima de 12 meses, 
pela contratada; Alimentação elétrica 

127V. 
MARCA: NARDELI, MOD. NEL-018 

R$3.000,00 R$3.000,00 

6 1 

Instalação 
dos 

equipament
os de áudio 

e tela 
motorizada 

Serviços de Instalação dos 
equipamentos de áudio relacionados 
neste Lote e  
integração aos existentes, incluindo o 
fornecimento de materiais necessários, 
na Sala Nasib Cury da Câmara 
Municipal de Marília, com execução das 
seguintes atividades:     Instalação de 
um mixer de áudio existente (MGP16X), 
base de microfone sem fios e 
amplificador de áudio junto ao armário 
de equipamentos, incluindo a 
alimentação elétrica e conexões de 

R$8.750,00 R$ 8.750,00 
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áudio. Deve ser considerado a 
disponibilização dos cabos e ser a 
realizada a interconexão entre os 
equipamentos; Instalação dos 
Microfones Gooseneck na 
Mesa/Bancada de Reuniões, devendo 
ser realizado a furação para passagem 
de cabos, interligando-os ao mixer de 
áudio. Deve ser considerado a 
instalação de acabamentos passa fios 
na superfície da mesa; realizar a 
instalação das caixas acústicas no forro 
de gesso (drywall) existente, incluindo a 
furação de acordo com as 
especificações da caixa, incluindo o  
fornecimento e instalação do 
cabeamento de áudio interligando as 
caixas acústicas ao amplificador de 
áudio; Realizar a passagem de 2 Cabos 
de Áudio Balanceado e Blindado 
interligando o Mixer da Sala Nasib ao 
Mixer do Plenário, através de dutos 
existentes, com aproximadamente 35 
metros de extensão; Realizar a 
interconexão da saída de áudio do 
conversor SDI do televisor da sala com 
a entrada da mesa de som; Ativar o 
funcionamento de todos os 
equipamentos, incluindo a realização de 
ajustes de equalização e níveis de todo 
o conjunto.  
Lista aproximada de Materiais a 
serem utilizados:  
100 metros de Cabo de Áudio 
Balanceado e Blindado em Liga de 
cobre OFHC com bitola de 22AWG; 30 
metros de Cabo Paralelo para 
Autofalante com 2 x 12 AWG; 11 
Conectores XLR Macho; 3 Conectores 
XLR Fêmea; 4 Conectores P1O 
Balanceado Macho. 
Tela Motorizada 
A Contratada deverá realizar a 
instalação a tela de projeção na sala de 
reuniões Nasib Cury da Câmara 
Municipal de Marília, paralelo à parede 
atrás da bancada existente; deverá ser 
considerado todos os materiais 
necessários para a perfeita instalação e 
funcionamento, incluindo suportes, 
cabos elétricos e fixadores; Todos os 
custos relacionados a instalação 
correrão por conta da Contratada. 
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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 (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:  R$ 32.612,80 (trinta e 

dois mil e seiscentos e doze reais e oitenta centavos) 
 

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. 
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b) Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 4/2022 e 
contrato nº 16/2022), 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) Os preços ofertados, expressos em moeda corrente nacional, deverão ser apurados à data 

da apresentação das propostas sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária.  
 

e) 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: 

 
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 4/2022, desde que haja conveniência para a Câmara 
Municipal de Marília; 

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

 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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CLÁUSULA OITAVA: DAS DOTAÇÕES 
 
8.1. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos provenientes do 

Tesouro decorrentes das dotações: 10.01.01.01.01.01.031.0101.2101 – manutenção do 
corpo legislativo - fonte tesouro - 4.4.90.52.35 – subelemento equipamentos de 
processamento de dados – ficha 10; 01.02.01.02.01.01.031.0102.2102 – manutenção do 
corpo administrativo – fonte tesouro - 4.4.90.52.35 – subelemento equipamentos de 
processamentos de dados – ficha 39; 01.02.01.02.01.01.031.0102.2102 – manutenção do 
corpo administrativo - fonte tesouro - 3.3.90.30.47 – subelemento aquisição de softwares 
de base – ficha 26; 01.02.01.02.01.01.031.0102.2102 – manutenção do corpo 
administrativo - fonte tesouro – 3.3.90.30.47 – subelemento aquisição de softwares de base 
– ficha 26; 01.02.01.02.01.01.031.0102.2102 – manutenção do corpo administrativo – fonte 
tesouro – 3.3.90.30.17 – subelemento material de processamento de dados. 
 

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. 

 
Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, 

para um único e só fim de direito.   
 

 Marília, 25 de abril de 2022 
 

CONTRATANTE:  
Evandro de Oliveira Galete  

1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marília 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 

Eduardo Takashi Machida  
E.T. Machida ME 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 

 
 
 

Carlos Mitio Nakamura 
RG 12.868.619 

 
 

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

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marília 
CONTRATADO:   E.T. Machida ME 
CONTRATO Nº 16, de 25 de abril de 2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FILTROS DE LINHA COM 5 
TOMADAS, ALICATE CRIMPADOR, MICROFONES GOOSENECKS, SISTEMA DE SOM, TELA 
DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA A TV CÂMARA E CÂMARA MUNICIPAL 
DE MARÍLIA.  
 
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, 25 de abril de 2022 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Evandro de Oliveira Galete 

Cargo: 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF 127.025.738-27 

 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 
Pelo contratante: 

Nome: Evandro de Oliveira Galete 
Cargo: 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marília 

CPF 127.025.738-27 
Assinatura: __________________________________________________________________ 

Pela contratada: 
Nome:  Eduardo Takashi Machida 

Cargo: Representante legal da Contratada 
CPF: 009.980.808-02 

Assinatura: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Evandro de Oliveira Galete   
Cargo: 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF 127.025.738-27 
Assinatura:___________________________________________________________________ 


