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TERJ DA MM4GA 

CONTRATO No 05/2017 

(PP 02/2017) 
(Proc. Adm. fl.0  006/2017) 

(Proc. Lie. 11.0  04/2017) 

- 	 Termos- de Contrato de "contrataçäo de empresa 
- - - 	- - 	 - - -- - 	I 	espetiatizaffa_la prestaçäo de seniços terceirizados, de 

- 	-T - - 	- - 	- --- natote 	continua, de poeiro/vigia" que entre si 
- - . - - 	- 	- - - 

- celebram a- Câmara Municipal de JardinOpolis e a 
- 	- 	- I - - - empresa LAMOTJNLER CQNSTRUçOES E SERVIOS 

- - 	- 	
EffiEI--processo adminisatiyo n.° 006/2017 - 

. 	
-. ProcLiitatório n.°  04/20171 

I•I :  

a Cãmara 
na cidado e 

comarca ae JarumopoI1s-r., na rraa uei. mao uuimaraes, ir Dv, neste-ato represontacia por sou 
Presidonte Sr. José Euñpedes Ferrej$, bfasileito, eaado, portador do R4n.° 7.399.756-0 SSP/SP e 

n.0do CPF/MF .0  400.496.208-00,residonéè e domiciliado neste Municipio e Comarca de Jardinópolis 
- SP, na Rim Maria Inés do Paula Lico, n1? 150, Bairro Residential Vira Bourbon, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa LAMOTJNIER CONSTRUcOES E SERVIOS 
EIRELI - ME, inserita no CNPJJMF sob o no 19.787.722/0001-66, estabelecida em Pirapora do 
Born Jesus, estado de Sao Paulo, a Rua das Filornéias w.'- 34 Parque das Avencas, CEP 06550-000, 
neste ato rçprosentada por seutrécurador, o Sr. Paulo Ribeiro Menezes, RG 11.0  10.672.914 SSP/SP, 
CPF ii.°  066.249.638:83, reèidente-e domiciliado na Rita Jus?enal Crern, fl.0  01, Jardim Reemberg, 
CEP 048451-80, - in cidade de-.- Sao Paulo-- c stAdo- de São Paulo, doravante denominada 
CONTRATADA, pactuam o prosento ContritO cuja a celebração foi autorizada pelo despacho de fis. 
180 do processo administrativo -  it.? 006/2017; doravante denominado de processo, e quo so rogorá 
pola Lei Municipal n° 4278/15, do 28 do abril do 2015-. Tatubém sera regido pola Lei Federal no 
10.520, de 17 dejulho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no quo couborem, as disposiçoes da 
Lei Federal 0  8.666, de 21 dejunho do 1993, corn suas alteraçOos posteriores e daLei Complementar 

0  123, do 14 do dezombro de 2006, e pelo estabelecido no Pregao Presoncial n° 02/2017 (Proc. 
Licitatório 04/2017) o proposta comorcial da contratada datada de 10/11/2017, quo são partes 
integrantes deste instrumonto, mediante as soguintos cláusulas o condiçOos quo, reciprocamento 
aceitam, ratificam e outorgam: 

I CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 "c0NTRA'rAcAo DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAcAO DE SERVIOS 
TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA 
DESARMADO, PARA ATUAR NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS/SP", localizada na Praça Col. João GuimarAes, 60, municIpio de 
Jardinopolis, Estado do São Paulo, nos periodos a seguir elencados, e conforme 
ospocificacOes e condiçOes constantos no TERMO DE Fdital 
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do PregAo, adiante simplesmente denominado Tenno de Referenda, bern como a Proposta 
da CONTRATADA, datada de 10/11/2017, instruinentos estes que passam a integrar e 
complementar o presente Confrato, independentemente de transcriçAo. 

1.2 Do quantitativo, do local e do horário par prestaçAo dos serviços: 

1.2.1 A execução dos serviços compreende: 
1.2.1.1 Manutençao de 01 (urn) Porteiro/Vigia 
MUNICIPAL DE JARDINQPOUS/S1,4oc&izada 
municIpio de JanIiii61,6lis. I.slatlip (It? São Paulo. 24 
dias por semana. ou seja. dc Stzti rida a Dmii ingo. tots 
e quarenta e quaIro Iiorasluics. 

1.2.2 0 
denim d 

1.3 Pa 
A 

• tnsiilo.funciamentai compieto;.. 
• Experiência minima de 06 mesos na 

de primeiros soconis, 

	

Posufr con 	s, mtelectuais e psiquicas 

	

1.4 Das atividades 	;envolvidas:'. 

	

1.4.1 Servic 	ro/Vigia CBO 5174: 
1.4.1.1 Des 

fluxo do 

desarmado na sede da CAMARA 
na Pmaça Ce!. Joäo Guimaraes, 60, 
vinte e quatro) horns por dia, 07 (sete) 
izäñdo o miximo de ate 744 (setecentas 

contratuais, 

porteiro/vigia 

a guarda do patrimônio e oxercer a observaçao de 
Tendo-os sistenaticamente e inspecionando suas 
o péssoás esfrabhas e oütras anormalidades; controlar o 
Joe encaminhando-as-para os lugares desejados; 

acompanhar pessoas e mercadorias. 	. 

1.4.2 Descriçâo dasâtividades basicas a serém executàdas pelos porteiro/vigia: 

I.Orientaçäo: 
• Orientar visitantes. 
• Orientar deslocamento na unidade. 
• Informar sobre normas internas. 
• Orientar sobre eventos na unidade. 
• Informar quanto a localizaçao dos serviços e pessoas, acompanhadas so necessário. 

ll.Zelar pela guarda do patrimônio: 
• Abrir e fechar as dependéncias do prédio. 
• Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda. 
• Percorrer as dependéncias do prédio para fms do inspocäo. 
• Vorificar portas ejanelas. 
• Observar movimentação das pessoas pela redondeza. 
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• Registrar a passagem pelos pontos de ronda de inspeçao. 
• Relatar avarias nas insta!açOes. 
• Inspecionar Os veIculos no estacionamento. 
• Contatar proprietarios dos velculos irregularmente estacionados. 
• Monitorar pelo circuito fechado de TV. 
• Acionar a poilcia quando necessário. 

ffl.Controlar o fluxo ik pessoas: 
• Controlar a entrada de pessoas nos-recintos de trabaiho, bern como a salda de tais locais 
efetuando, quando for o case, identificaço ou registro de ocorréncia. 
• Identificar as pessoas. 	- 	 - 
• Interfonar, 	 - 
• Encaminhar as pessoas. 	- 	 - 
• Acompanhar o visitante. 	-- - - - 	 -. - 

• Controlar a movimentaçäo das pethoas. 	- 	- 
• Acionar Q-496 da PM e 193 do corpo de bombeiros. 
• Jnspeciónar os locais ou instalaçoes do prédio, observando movimentaçOes esiranhas. 
• Mo permitir o acesso de vendedores de qualquer natureza, sern prévia autorizaçao da 
Administraçao 
• NAo permitir que pessoas estranhas ao serviço permanecam no local de trabaiho, e/ou realizem 
ligacoes telefonicas desse ambiente. 

	

IV.Receber/controlar materials e equipamentos: 	 - 
• Recepcionar o enlregador/ fonecedor corn a mercadoria e encarninhar ao setor competente. 
• Receber volumes e correspondéncias. / 
• Controlar a entrada e saida de equipamentos pertencentes ao patrimôñio da Instituiçao. 
• Mo permitir a salda de qualquer material, movel e/ou equipãmento, sem prévia autorizaçao da 

• Redigir relatórios, quando necessario. 
• Dominar cOdigo de comunicação. 
• Informar os regulamentos aos interessados. 

VI.Ijemonstrar competêneias pessoais: 
• Demonstrar educaçao. 
• Manter a postura. 
• Demonstrar honestidade. 
• Demonstrar asseio. 
• Demonstrar atenção. 
• Demonstrar espirito de equipe. 
• Demonstrar paciência. 
• Manter o auto controle. 
• Organizar-se. 
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• Ter capacidade de tomar decisoes. 
• Demonstrar prestatividade. 
• Demonstrar senso de responsabilidade. 

Vll.Comunicar a autoridade competente as irregularidadesverificadas. 

VIIL.Zelar pela ordem e organizacao da area sob sua responsabilidade. 

de consumo a 

IX.Utilizar, adequadamente, o uni 

X.Só deixar o posto de trabalko 

1.4.3 
1.4.3.1 
nominal) 
uniforme 

ç ,dçstinado pan o sen'iço. 

to da chegada do substituto 

regadosna èxecucãO:dos séi 
levera ser entregue ao empre 
gue a contratante, nad pode 
rico.: 

recibo (re1aço 
Ldo o custo do 

serviços, assim eomo 
Os materials perwanentes quq.possam ser:uuhlzaaos,ncarao:a cargoQacontratante.. 
1.4.3.3  Insumos Operacionais Administratwos 0 fornecedor devera pr ever a utilizaçào de 
01 Aparelho Registrador Eletrônico de Ponto que atenda a especificaçào pre -vista em legislaçao 
(Portaria MTE 1.5 10/2009  e demais aplicaveis) 0 equipamento devera ser mstalado em local a ser 
defimdo junto a direçao da CAmara Municipal de Jardinopolis/SP, onde ocorrera a prestacäo do 
serviço 

1.4.4 	Do local de execução dos serviços 
1.4.4.1 	Os serviços presentes nesté Contrato deverão ser realizados nas dependencias da 
Câmara Municipal de Jardmopohs/SP, conforme descnto no Item 12 1 
1.4.4.2 	Caso ocorra alteraçao de endcreço da CONTRATANTE, a CONTRATADA deve 
respeitar essa alteraçao, modificando o respectivo endereço do prestacäo de serviço, mediante 
solicitaçao da administração 

1.5 Do Salano Normativo 

1.5.1 	Será tornado por base o valor do salario estipulado átravés de dissIdio coletivo corn 
aplicabilidade para ,Rib.eirAo Preto e regiäo, devendo a contratada, apresentar no ato da assinatura 
do contrato e anualmente, copia da Convençao Coictiva atualizada de sua eategoria profissional 

IL CLATJSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA: 

2.1. 	0 prazo de coutrataçâo seth de 12 (doze) meses contados a partir do dia 1.0  de janeiro 
de 2018, podendo ser prorrogado a critério da Cãmara Municipal, por iguais e succssivos periodos, 
ate o liniite de 60 (sessenta) moses, nos tcrmos do art. 57 da Lei Federal 1108.666/93  e seus parágrafos. 

ifi CLAUSULA TERCEIRA - DOS VALORES, PRAZOS E CONDICOES DEPAGAMENTO: 

3.1. Sendo R$ 14,00 (catorze reals) o valor da hora trabaihada, o valor total do prcsente contrato 
o de ate ES 124.992,00 (cento e Ante e quatro mil, novecentos e noventa e dois reals), que seth 
pago ao valor máximo mensal de ate R$ 10.416,00 (dez mu, quatrocentos e dezesseis reais), sempre 
observado o nürnero de horas trabalhadas em cada més, conforme abaixo especificado: 4) 
3.2. 	A CONTRATADA devera encaminhar ao Setor de Compras, ate o 50  (quinto) dia átil 
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do més subsequente a exeeuçAo dos servicos, a Nota Fiscal/Fatura, juntamente corn os 
comprovantes do recoihimento do INSS e do HITS, alérn de urna cópia da (IFIP do respectivo més, 
pan quo sejarn adotados os proccdimcntos afetos ao pagarnento. 
3.2.1. 	0 pagarnento será efetuado em ate 10 (dez) dias contados a partir da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamcnte atestada e desde quo mantida situação habilitatória 
regular. 
III]IA efetivaçäo do pagamento ficará condicionada a cornprovaçâo, por parte da 
CONTRATADA, da manutenção de todas as condiçoes exigidas no Edital do Pregäo Presencial no 
02/2017, 

3.3. Em caso do devoluçào da nota fiscal para eorreção, o prazo para pagarnento passará a fluir 
após a sua reapresentaçAo.. - 

3.4. Pan recebimento dos valores relativos aos pagamentos mensais, elaborados de acordo corn 
Os critérios definidosneste confrato, a contratada ernitirá as correspondentes notas fiscais nas quais 
deverao constar os seguintes dados e docurnentosanexos: 
a) nürnero do Pregao; e, 	- 
b) Objeto do contrato. 

3.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito do suspender o pagamento so o serviço prestado 
estiver em desacordo corn as especificacöes constantçs deste Contrato, assirn corno do Edital do 
Pregfto Presencial if 02/2017 e seus Anexos. - - 

3.6. Em caso de atraso no pagamento, ineidirá sobre o valor rnulta de 1% (urn por cento), mais 
juros do 1% (urn por cento) ao mês, a titulo do compensaçâo finance ira, desde o dia subsequente ao 
do vencirnento ate o do seu efetivo pagamento.. - 

3.7. A CONTRATADA näo podera pleitear junto, a CONTRATANTE quaisquer pagarnentos 
motivados pot eventuais faihas on erros contidos ern suaspropostas corneróiais. 

3.8. Os preços incidentes na contrataçäo, sorncnte poderao ser corrigidos após decorridos 12 
(doze) moses da contrataçAo, no caso do prorrogaçAo do Confrato, pelo Indico Geral do Preps - 
IGP-M da Fundaçao Getülio Vargas, on outroque venha a substitul-lo. 

IV CLAUSULA OUARTA DOC.Os APLICAVEIS: 

4.1. A presente contrataçäo se vincula ao Edital do PREGAO PRESENCIAL No 02/2017, seus 
Anexos e Proposta Cornercial da CONTRATADA, datada de 10 de novernbro de 2017. 

V CLAUSULA OUINTA - PA DOTACAO ORCAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrfto por conta da Funçäo 
Programática: 01.031.0001.2.064 - MANuTENçA0 DA SECRETARIA DA CAMARA 
MUNICIPAL e da Dotaçao Orçamentária: 3.3.90.34.00.01.0110 - OUTRAS DESPESAS DE 
PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERcEIIUzAçA0. 

VI CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DACONT1IATANTE: 

Constituem obrigacôes da CONT14ATANTE: 
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6.1. Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrato; 

6.2. Atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva prestaçäo do objeto contratado; 

6.3. Efetuar os pagamentos devidos; 

6.4. Manifestar-se forrnahnente em todos os atos relativos a execuçäo do contrato, em especial, 
aplicacão de sançOes e alteraçoes do mesmo; 

6.5. Prestar as informaçOes ey p esolarecimentos que venharn a ser solicitados pela 
CONTRATADA, 

6.6. Designàrservidors parafializaremaexeeucao dos srvicos contratados: 

6.7. Aplicar a CON \.TADA as sançöes a(ministrativas regulamentares e contratuais cabiveis. 

- DAS OBREGACOES DACONTRATADA: / 

Con stitü em 
	

Ia CONTRATADA 

7.1 Operar e agir 	10 orgarnzaçäo completa, lornecendo toda a mao-de-obra necessaria a 
execuçAo dos servi 
	

realizando todas as atividades merentes a direcAo coordenacäo e 
fiscahzaçao, 

7.2 Efetuar a repQ: ;ição da rnao-di-obra,em earater imediato no easo de eventual auséncia, não 
)rrogação dajornada de trabaiho (dobrar); 

7.3 
	

ibilidade de efetivo dentro dos padroes desejados, para atender eventuais 
s pela administraçäo, hem corno impedir que a rnao-de-obra que coineter falta 
la como de natureza grave, seja mantida on retorne no posto; 

7.4 Atender 	ediato a solicitaçao quanto a substituiçOes de mao-de-obra, inadequadas a 
prestaçAo dos st 	5; 

7.5 Providenciar paraque seus fhncionanos trabaihem devidamente uniformizados, barbeados, 
com cabelo aparado, com caftAo de identificaçao funáional; 

7.6 Conduzir os serviços de acordo corn as normas e corn restrita observancia da legislaçao 
vigente, deste Eital e seus anexos, repassando para o(s) porteiro(s)/vigia(s) que estará(Ao) 
assumindo 0 posto, quando da rendiçao, todas as orientaçOes, normas e perfeito cumprimento das 
obrigacOes constantes neste Contrato; 

7.7 Realizar ronda conforine rotina a ser defmida pela administraçao da Cârnara Municipal de 
JardinOpolis/SP; 

7.8 Acionar a polIcia quando verificadas circunstfincias que envolvarn a seguranca de pessoas e 
do patrimônio; 

7.9 Colaborar corn a autoridade policial quando chamada para atender eventual ocorréncia no 
local; 

Motar todas as ocorréncias no livro permanente de registro "Diário deSeMços 7.10 
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7.11 Aplicar procedirnento de identificaçao de servidores, empregados de empresas contratadas, 
fornecedores e visitantes, quando do ingresso e salda das dependencias cia Câmara, bern corno 
impedir a entrada daqueles que nfto estivern autorizados e/ou identificados; 

7.12 Inspecionar, constanternente, todas as areas sob a sua responsabilidade; 

7.13 Impedfr o acesso de vendedores e atividades cornerciaisjunto ao Prédio da Câmara e nas suas 
imediaçOes, que impliquem ou ofereçam riscos a segurança das instalaçoes; 

7.14 Responsabilizar-se 
I 

3pe,la guarda e pre servação dos bensda Camara Municipal nos horarios e 
dias fora do expedienteç 	- 	 - 

7.15 Tomar providonctas em caso de inicio do incëndio e de outras eventualidades que afetern ou 
possam vir a afeta.r, os bens da Cârnara Municipal e/ou terceiros; 

7.16 Verificar se as portas e janelas forarn fechadas após o encerramento I

do expSiente; 

7.17 Guardar ,  qualquer objeto do uso pessoal dos servidores cia Câmara Municipal, porventura 
encontrado em suas rondas; 	 - 

7.18 Fiscalizar a entrada e salda do volumes e cargas e exec utar atividades do recepcäo e 
fiscalizaçäo das portarias; 

7.19 Proibir a:utili zacao  do postopath guarda  ;de objetok. es&athosze  näo autorizados pela 
adrnimstraçao, 	 / 

7.20 Mânter.o(s) pOteiro(s)ivia(s to posto, nab devend 	afsir(m) de seus afazeres, 
principalmente para atender charnadas ou cumprir tarefas solw 	s pOr pessoas ado autorizadas; 

7.21 Promovera integracao corn a autoridade.T nblibial da i'egiao, Corpo de Bombeiros, 
pará o melhor desempenho das 

atividades, nerà dos telefones das autoridades, 
órgäo e/ou 

7.22 Fiscalizar e supervisionar corn pessoal designadopenodicarnente, inclusive em horario 
notumo, garantindo 0 lid liesethpenlddas obrigaçôes, nAo pOdendo, no entanto, interferir de 
modificar norrnas e/ou rotinas estabelecidas pela Camara Municipal; 

7.23 Manter ern livro "Diane do Serviços" e lavrar todas as ocorréncias do dia, tais comb: - 
NUmero de empregados presentes, pontualidade, bern como, fatos relevantes que possarn ocorrer; 

7.24 Assegurar a continuidade normal dos services, mesrno nos casos de faltas on fénias, 
providenciando as suas expensas, a pronta substituiçao dos rnesmos; 

7.25 Zelar pela qualidade e apresentaçäo dos uniforrnes que deverao ser do tipo social, corn 
logotipo/rnarca da ernpresa bordado, sendo faeultado a Camara Municipal, exigir a substituiçao de 
qualquer item sempre que julgar necessário; 

7.26 Possuir serviço do cornunicaçAo prOprio tipo rádio-cornunicador, possibilitando fácil contato 
corn autoridades/responsávelladrninistradores; 



prop osta. 
8.1.1. A penalidade 
da nfto aceitaçâo da 

8.2. A 
não cun 
item 9.2 

8.3. :N 
No eáso 

8.4. 0 
contratu 

-i anterior não se aphca as empresas rernanescentes em virtude 

0%( ez or cento) do valor do contrato, pelo 
lausulas, em especial na hipotese prevista no 

das multas seräo em moeda corrente nacional 

Ltados dos pagamentos 4eiidos ou da garantia 

içOes constantes de 8.1 e 8.2, os valores 
cidéncia ern mais de urn item, as rnulta 

)res apurados das sançöes serào descol] 
pagos ern moeda corrente nacional e, q 
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7.27 Apresentar ao Setor de Compras e LicitaçOes, por ocasiäo do inicio da prestacäo dos serviços, 
atestado de antecedentes criminais de toda rnao-de-obra oferecida para atuar nas instalaçoes da 
Câmara Municipal. 

VIII CLAUSTILA OITAVA - DAS SANCOES: 

8.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a adjudicatária se sujeitará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

8.5. P 
sançOes: 
a) act' 
b) mu 
C) su 
CONTR 
d) dc 

i nos itens(8.2 e 8.4 anteriores; 
de phrticipaçao em licitaçao e iinpc 

nao superior 2 (dois) anos; 	- 
idade pan licitar on contratar cdrn a 

sUjeitar'se-á as seguintes 

contratar corn a 

CONTRATANTE, enquanto 
perdurarern os motivos da puniçAo on ate que sep promovida a reabilitaço perante a propria 
CONTRATANTE 

8.6. As sançöes previstas no item 8 5, alineas "a", "c" e "d" poderao incidir juntarnente coma 
do item 8.5 allnea '9,". 

8.7. As sançôes previstas no item 8.5 alineas "e" e "d" podero tambern ser aphcadas quando 
a) tenha sofrido condenaçâo definitiva pot praticar, por rneios dolosos, fraude fiscal no 
recoihimento de quaisquer tributes; 
b) tenha praticado atos ilIcitos visando a frustrar os objetivos da licitaçao; e 
c) demonstre näo possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE ern virtude de atos 
illeitos praticados. 

8.8. Aplicam-se, subsidiariarnente, ao disposto nesta clausula, as condiçOes previstas no capItulo 
N da Lei 8666/93. 

IX CLAUSULA NO1NA - DA RESCISAO: 

serao curnulativas; 

9.1. A inexecuçäo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisAo corn as consequências 
contratuais e as previstas em lei. 	 I 
9.2. Constitui rnotivo para a rescisAo do contrato: 
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a) o nAo eumprimento on o cumprimento irregular do cláusulas contratuais, espeeiflcaçOes e 
prazos; 
b) a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusao do serviço on do forneoiinento, nos prazos estipulados; 
c) o atraso injustifleado no início do serviço ou fornecimento; 
d) a paralisacao do serviço on do fornecimento sem justa causa 0 prévia comunicaçäo a 
CONTRATANTE, 
e) o cometimento reiterado do faltas na sua execuçäo, anotado na forma do parágrafo 1° do artigo 
67 da Lei 8666/93; 
1) a dissoluçao da sociedade ou g decretaçAo do faléncia on a instauraçao de sua insolvéncia civil; 
g) a alteraçao socialou a modificaçao clii finalidade on da estrutura da CONTRATADA que, a 
juizo da CONTRATANTE, prejudiquea execuçAo do contrato; 
h) inadequaçôes dos rneios e ou inadequaçoes dos funcionarios devidamente comprovados por 
processo adthinistrativo; 
i) a näo liberaçao, por parte da CONTRATANTE, do area, local on objeto para execuçAo do 
serviço on fornecimento, nos prazos eontratuais; e, - 

j) a oeonênCia de caso foftuito ou dc força maior, regularniente comprovada, impeditiva da 
execuçäo do contrato. 

9.3. Em caso do rescisão, pot qualquer das hipóteses previstas no item 9.2 alIneas "a" a 
anteriores, a CONTRATADA perdera a garantia contratual a favor da CO- NTRATANTE, alem do 
so sujeitar a aplicacao das piultas previstas e da restituiçao imediata dos hens e materiais quo a 
CONTRATANTE the havia entregue, sem prejuizo de sua responsabilidade por perdas e danos. 

9.4. - Quando a reseisäo oconer corn base no item 9.2 allneas "1" e "j", sem quo haja culpa da 
CONTRATADA, eaberá ressarcimnto dos prejuizos regularmeate comprovados que esta baja 
sofrido, tendo ainda direito a pagailientos dëi,idos pela exeeuçäo do contrato ate a data da rescisão 
e pagamento do custo da desmobilizaçao, se houver. 

9.5. Nos easos de rescisAo aqui previstos, seth efetuada uma avaliaçâo para que se possa calcular 
a remuner4a6 dos serviços realizados ate a data em que ocorreu o eyento. 

9.6. Aplicam-se, subsidiarianiente, i-estacláusula as disposiçOes pertinentes e, em especial, a 
seçAo V do CapItulo 111 da Lei 8666/93, ficando assogurado a CONTRATANTE a supremacia 
relativa ao poder inerento aos contratos administrativos. 

9.7. Havendo rescisào contratual provocada poi vontade unilateral do uma das partes, a pade 
prejudicada farajus a indonizaçao correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
devidamente corrigido ate o dia da cornunieação da rescisão. 

9.8. A rescisão podera ser amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, desde que baja conveniência da CAMARA 
MUNICIPAL DE JARJMNOPOLIS. 

X CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO CONTHATUAL: 

10.1. A alteraçao do quaisquer das disposicaes estabelecidas nesto contrato somente so reputará 
valida so tornadas conbecidas expressamente em Instrumento Aditivo, quo ao prosente so aderirá, 
passando a fazer partc dole. 

XI CLAUSULA DECJMA PRIMIEIRA - DAS DISPOSICOES GERAJS: 



Câmara jJ[unictpaibc Jathinópeti 
Q5tabo be ao Paulo 

ThRRA DA MANGA 

11.1. As partes CONTRATANTES declaram sujeitar-se oxpressamente a todas as cláusulas 
inseridas no presente Contrato. 

11.2. A proponente vencedora nab podera ceder on transferir, dar em garantia ou vincular do 
qualquer forma, total on parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa fisica oujurIdica. 

11.3. Salvo expressa anuência cIa CONTRATANTE, todo e qualquer pagamento sera efetuado 
direta e exclusivamente a CONTRATADA, eximindo-se a CONTRATANTE do todo e qualquer 
pagamento de obrigaçOes a terceiros, portitulos colocados em cobrança, descontos, cauçäo ou oufra 
ficando estabelecido quo, em hipóteseilguma, aceitath tais tItulos, os quais sorão devolvidos, 
incontinentos, a pèssoa fIsica ou jurIdica que os houver apreséntado. 

11.4. 0 ptesente Contfato e regido pelas suas clausulas e pole Lei Federal n.° 8.666/93, corn nova 
redaçao dada pela Lei Federal fl.0  8.883/94. Subsidiariamente, apliear-se-ão os proceitos do direito 
püblieo, os princIpios di teoria geral-dos Contratos e as disposiçOes de diroitoprivado. 

11.5. A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrato as eondiçôes do 
habilitaçao e qualificaçao exigidas na licitaçao. 

XII CLAUSIJLA DECIMA SEGUNDA - DO GES TOR DO CONTRATO: 

12.1 Fica designada corno gistora do contrato a Servidora Ana Lucia Malvestio Sisti quo ocupa o 
cargo ofetivo de Oficial de Adminisfraç!oda Camara Municipal de Jardinópolis-SP. 

12.2 A vorificaçao cIa execução do objeto do presento contrato, em todos os tennos e condiçoes, 
seth realizada pela gestora, rosponsável por acompanhar o fiscalizar o desempenho dos serviços 
prestados, bern comb, assinar o aceite definitivo nas Notas Fiseais emitidas pela Contratada. 

Xffl CLAIJSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO DO CONTRATO 

13.1 0 presente coiiiato sera pubhcado de forma resurnida na imprensa oficial, nos termos do 
paraafo ñnico do artigo 61 da Lei 8.666/93. 

XIV CLALJSULA DECIMA OIJARTA - DAS DESPESAS DO CONTRATO: 

14.1 Cada parte arcará corn as despesas decorrentos dos sous atos. 

XV CLAIJSULA DECIMA QUINTA - DO FORth 

15.1 0 Fore,  do presente contrato será o da Comarea do Jardinópolis-SP, oxciuldo qualquer 
outro. 

Para firmeza do quo aqui ficou estipulado, eu, 
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TERRA DAMANGA 

(Ana LUcia Malvestio Sisti), Gestora do Contrato e Responsavel pelos Serviços de Contratos e 
Arquivamento do Setor de Licitacao-Compras, da Câmara Municipal de Jardinopolis, lavrei o presente 
termo cm 04 (quatro) cópias de igual teor, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes que a tudo assistiram. 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

CPFn° 

Nome: 5lèJt5i2941 ?Jo-ytá_oL.._ 

CPFn° 
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TERMO BE CIENCIA E NOTIFICACAO 

Contrato n°.: 05/2017. 

Pregäo Pres. 110.:  02/2017 (Processo Administrativo 11.0  006/2017). 

Objeto: "ContrataçAo de empresa especializada na prestaçAo de serviços terceirizados, 
de natureza continua, de Porteiro/Vigia desarmado, para atuar no prédio sede da Câmara 
Municipal de JardmopolislsP" - 

Contratante Câmara Municrnal de Jardrnonohs/SP 

Contratada: 1 

Advogã 

qua  
identificEdo, e, 
ESTADO, paa 
caso necessário Los Os atos 
publicacAo e, se for o caso e de- nosso interesse, para nos p1 
regirnentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o que 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que toi 
decisöes pie vierem a ser tomados, relativarnente ao aludido pi 
Diário Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do 
de São Paulo, de conforinidade corn o artigo 90 da Lei Complemc 
de 1993, iniciando-se, a partir de entAo, a con,tagein dos prazos pr 

Jardinopolis, 23 de novembro de 2017. 

IUALRJS para, 
Mo final e sua 
rmas legais e 

ispossIveis despachos e 
so;lsérao publicados no 
na! de Contas do Estado 
n° 709, de 14 dejaneiro 

PELA CONTRATANTE: 
Ass inatura: 
Nome ecargo: 
E-mail institucional: 	presidenciacamarajardinopolis.sp.gov.br  
E-mail pessoal: 	 joseeuripedesferreiracamarajardinopolis.sp.gov.br  

PELA CONTRATADA: 
Assinatura:  
Nome e cargo: 
E-mail institucional: 	at athounlèrsrvicos.corn 
E-mail pessoal: 	"niies.ribeiro201 7@bol.eom.br  

(*) Facu!tativo. Indicar quando já constituldo. 


