
 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 
1 

 

CONTRATO Nº 20/2022 

PROCESSO Nº 15/2022 – DISPENSA Nº 05/2022 

 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE GUARDA TERCERIZADA DE PARTE DA 

DOCUMENTAÇÃO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA                                       

 

Das partes: 

 

i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 

44.478.196/0001-08, localizada na Rua Bandeirantes, 25, Marília/SP 

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 denominada CONTRATANTE; e de outro 

lado; 

 

 

ii. LM GESTÃO DE ARQUIVOS, empresa, inscrita no CNPJ nº 

22.553.111/0001-68, com endereço na Rua Borba Gato, nº 465, Bairro 

São Miguel, CEP 17506-290, no município de Marília, Estado de São 

Paulo, neste ato representado por sua sócia proprietária Larissa de 

Souza Machado, inscrita no CPF/MF sob o n.º 414.400.588-73, 

doravante denominada CONTRATADA; 

 

assinam as partes o presente contrato de prestação de serviços de guarda 

terceirizada de 600 caixas de parte da documentação permanente da Câmara 

Municipal de Marília, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente contrato, consoante as disposições expressas no 

Processo nº 15/2022 - Dispensa nº 05/2022, tudo em conformidade com a Lei 

Federal número 8.666/93. A Dispensa de Licitação se dá por razão do valor, com 

fundamento legal no inciso II do artigo 24, da referida Lei, com suas modificações 

posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de guarda 

terceirizada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de 600 (seiscentas) 
caixas de parte da documentação permanente da Câmara Municipal de 
Marília, consistindo em transporte, gerenciamento e consulta quando 
solicitado.  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$1.500,00 

(mil e quinhentos reais) para a organização completa do acervo e a quantia 
de R$870,00 (oitocentos e setenta reais) mensais, para o transporte, 
gerenciamento e guarda de 600 caixas de parte da documentação 
permanente da Câmara Municipal de Marília.  

 

2.3. O presente contrato tem o valor global de R$11.940,00 (onze mil e 
novecentos e quarenta reais). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE 
 
3.1. É obrigação de CONTRATADA promover um local com garantia de 

segurança, que contenha proteção anti-incêndio, controle de pragas e 
monitoria 24 horas, garantindo que os documentos sejam preservados da 
forma mais correta e sem o risco de serem retirados sem a autorização da 
CONTRATADA,  

 
3.2. A CONTRATADA deverá fornecer os documentos físicos solicitados pela 

CONTRATANTE mediante solicitação prévia de no mínimo 3 horas para 
retirada dos mesmos. 

 
3.3. A CONTRATANTE está obrigada a efetuar mensalmente, dentro do prazo 

acordado, o pagamento dos valores estipulados na Cláusula Segunda. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO. 
 
4.1.  O presente contrato vigorará, por 12 meses, contados a partir da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até 
o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo, 
após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do término da vigência, conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
5.1. Havendo prorrogação de prazo do presente contrato, após 12 meses da data 

da assinatura, poderá ser reajustado pelo índice IPCA, mediante assinatura 
de termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
6.1.  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, a qual também emitirá o respectivo 
Termo de Recebimento Definitivo do Objeto ou Recibo, devendo ser 
encaminhada a nota fiscal juntamente com dados bancários da conta 
corrente Pessoa Jurídica ou boleto bancário. 
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6.2.  Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Dispensa nº 05/2022 
e Contrato nº 20/2022). 

 
6.6.  O pagamento será efetuado pela Gerência de Tesouraria da Câmara 

Municipal de Marília mediante depósito em conta bancária Pessoa 
Jurídico ou boleto bancário. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 
7.1.  A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às 

seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
 
b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e 

contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
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.sancoes.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES 
 
8.1.  A despesa decorrente deste contrato será coberta com os recursos 

provenientes da dotação 3.3.90.39.79 – 01.02. 01.02.01 – 01- 031- 0101-
2102-01 – Verba 32 – serviço de apoio administrativo, técnico e operacional 
- Fonte dos Recursos: Tesouro.  

 
CLÁUSULA NONA – DAS RESCISÕES 
 
9.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 
 
a) A inexecução total ou parcial deste instrumento contratual, inclusive 

especificações ou prazos; 
 
9.2.  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, Dispensa nº 5/2022, desde que haja conveniência para a 
Câmara Municipal de Marília. 

   
CLÁUSULA DEZ: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
10.1.  O presente instrumento é celebrado diretamente com fundamento no art. 

24, inciso II, como dispensa de licitação em razão do valor, relativo à Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. 
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CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
 
11.1.  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. 

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

testemunhas, para um único e só fim de direito 
 

Marília, 25 de maio de 2022. 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 

Marcos Santana Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
 
CONTRATADA: 

 
 
 

 
Larissa de Souza Machado 

LM Gestão de Arquivos 
 

 
 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
 
 

 
Marianna Gatti Silva 

RG: 53.120.474-1 
 
 
 
 

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:   LM GESTÃO DE ARQUIVOS 
CONTRATO Nº 20, de 25 de maio de 2022  
OBJETO: Guarda de Documentos Permanentes da 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 maio de 2022 
 
 

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

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

Cargo: Representante legal da Contratada  

CPF:  414.400.588-73 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: Marcos Santana Rezende   
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF 015.462.338-57 
 

 

 


