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CONTRATO No  05/2018 
(PP 01/2018) 

Termos de Contrato de "contrataço de empresa 
especializada no prestaçäo do serviços terceirizados, do 
natureza continua, de porteiro/vigia" quo entre si celebram a 
CAmara Municipal de Jardinópolis e a empresa ECOSERV 

-. TItRCEIRIZADOS ELKELI —ME, inscrita no CNIPJ sob on.° 
08.379.732/0001-46 (Processo Administrativo fl.0  005/2018 - 

Proc. Licitatório fl.0  02/2018) 

:Aos do? 
Jardinopolis, insOrita ix 
JardinOpolis-SP.;nà PEaS 
Eunpedes Feneifa, bra 

Inés do Paula Lico, nY 150, 
o a empresa ECOSERY 
08.379.732/0001-46; Jnsóri 
sala 04, Jardrni Mace -do, Cl 
Alves Altino, RG/n.33A 
Travessa Miguel Couto no 
doravante denciiñinada Cci] 
polo despacho dells. 3361 c 
o quo so regerá péla IeiM 
Federal n° 1 0.520;de 17 
disposiçOes da Lei Federal 
Complementar if 123, del 
(Proc. Licitatóricr rI.° 
mtegrantes deste instrumen 
ratificam e outorgn; 

do RG n.° 7 
neste 

de 2002, aplicandc 
de 21 djünhode 1 
nbro do 2006, e peic 

Municipal de 
e comarca do 
idente Sr. José 

CPF/MF n.° 
na Rua Maria 

FTRATAANTE, 
f4? sob o 0 

racira, n.'430, 
TRnina Maria 

ue- e. aomicinaua na 
estado do São Paulo, 
jracko foi autorizada 
othiI1Lado de processo, 
:th-a regido pela Lei 

no quo couberem, as 
s postcriores e da Lei 
Presencial n° 0 1/2018 
6/2018, que são partes 
ciprocamente aceitam, 

I - CLAIJSIJLA PREWEIRA -zriO OBATO .  

1.1. "c0NTRATAçA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçAO DE 
SERVIOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA 
DESARMADO, PAIIA ATUAR NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS/SP", localizada na Praça Cel. João Guimaraes, 60, munieipio de 
Jardinopolis, Estado de São Paulo, nos periodos a seguir e!encados, e conformo 
especificacOes e condiçoos constantes no TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) do 
Edital do Pregao, adiante simplesmente denorninado Termo de Referéncia, bern corno a 
Proposta da CONTRATAJJA, datada de 26/06/2018, instrurnentos estes que passarn a 
integrar e complernentar o presente Conirato, independenternente de transcrição. 
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11. 	Do quantitativo, do local edo horario para prestacão dos serviços: 

1.2.1. A execucão dos servicos compreende: 
1.2.1.1. ManutencAo de 01 , (urn) Porteiro/Vigia desarrnado na sede da CAMARA 
MUNICIPAL DL .JARDINOPOLJS/SP, localizada na Praça Cel. João GuimarAes, 60, 
municIpio de Jardinópolis, Estado de São Paulo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por sernana, on seja, de Segunda a Domingo, todos os dias do rnês. 

1.2.2. 0 objeto licitado poderá sofrer acréscimos on supressôes, nas mesmas condiçôes confratuais, 
denIm dos limites previstos-noj 14o1i 5da Lei Federal no 8.666/1993. 

1.3. 	Pa forma 

1.3.1. A formaAc e di 
desannádo a serói 

• Ensino Fuñdamen 
• Experiência mmiii 
• 	Tnrac h.kiInOO tin 

• Conheàithentqsbaiccs de prunleiros socorros; 
• Possuir condiçôes fisicas, intelectuais e psiqutcas 

1.4. Dat atii'idades a serem desenvalvidas± 

C 

fluxo dèpessdas,1di 
acompanharjeaoas e 

H;a observaçao de 
ispecionando suas 
idades; controlar 0 

lugares desejados; 

1.4.2. 

I. Orientaçao:-
• Orientar visitantes. 
• Orientar deslocamento na urndade -. 

• Informar sobre normas tht&iia 	
- 	... 

• Orientar sobre eventos na unidade. 
S Informar quanto a localizaçfto dos serviços e pessoas, acompanhadas se necessário. 

H. Zelar pela guarda do patrimônio: 
• Abrir e fechar as dependéncias do prédio. 
• Manter o quadro de chaves, controlando seu uso C guarda. 
• Pereorrer as dependéncias do prédio pan fins de inspeçAo. 
• Verificar portas e janelas. 
• Observar movimentaçào das pessoas pela redondeza. 
• Registrar a passagem pelos pontos de ronda de inspeção. 

q -4e 
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• Relatar avarias nas instalaçOes. 
• Inspecionar os velculos no estacionamento. 

Contatar proprietãrios dos veiculos irregularmente estacionados. 
Monitorar pelo circuito fechado de TV. 
Acionar a policia quando necessarlo. 

III. Controlar o fluxo de pessoas: - 
• Controlar a entrada de pessoas nos reck 

quando for o caso, identificaçoou regi 
• Identificar as pessoas 	- 
• Interfonar. 	- 	-. 
• Encaminhàr as pessoas. 	- 
• Acompanhar o visitante. 	- - - 
• Controlar a movimentacâo daspessoas: 
• Acionar o 190 da PM e 193 dotorperde 
• Inspecionar os locais ou instalaçoes do 

Nâo permitir o acesso de vendedores de 
• Mo permitir que pessoas estranhas ao s  

como a saIda de tais locals, efetuando, 

Administraçao. 
realizem ligaçOes 

IV Receber/cirntrolar matenais e equipai 
• Recepcithar o entregador/ fornecedor com 
• volumes e correspondéncias 
• Controlar a entrada e saida de equipawéntos 
• NAo permitir a saida de qualquer material, n 

AdmimstraçAo 	 / 

V Comunicar.se Falar ao 
• telefone Transmitir recados 
• Lidarcomopublipo 
• Operar radio rnterfones e sistema telefêthcc 
• Redigir relatonos, quandd necessarlo 
• Dominar cOdigó tlethmunicação. 

Informar os regulamentosaosinteressados.. 
• 

VI. Demonstrar compëtênciás jiëssOais:' 
• Demonstrar educacào. 
• Manter a postura. 
• Demonstrar honestidade. 
• Demonstrar asseio. 
• Demonstrar atençfto. 

Demonstrar espIrito de equipe. 
Demonstrar paciência. 

• Manter o auto controle. 
• Organizar-se. 
• Ter capacidade de tomar decisoes. 

Demonstrar prestatividade. 
Demonstrar senso de responsabilidade. 

Receber 

sem prévia autorizaçao da 

VII. Comunicar a autoridade competente as irregularidadesveriflcadas. 	41 
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VIII. Zelar pela ordem e organizaçAo da area sob sua respoiisabilidade. 
IX. Utilizar adequadameute o uniforme destinado para oserviço. 

X. SO deixar o posto de trabalho quando da cliegada dosubstituto. 

1.4.3. Dos materials a serem empregados na exeeuçAo dos serviços: 
1.4.3.1. Uniformes: 0 uniforme deverá ser entregue ao empregado mediante recibo (relaçfto nominal) cuja cOpia 

deverá ser entregue a contratante, näo pödéndo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto 
de serviço. - - - 

1.43.2. Os materials de consumo a serern ethpfegados na execuçAo dos serviços, assirn corno Os materials 
permanentes que possam serutilizados, ficarao a cargo da pontratante. 

1.4.3.3. Insumos Operacionais Administrativos: 0 fornecedOr deverá prever a utilizaçAo de 01 Aparelho 
Registrador EletrOnico de Ponto que atenda a especificicao prevista en legislaçao (Portaria MTE 
1.510/2009 e dernais aplicaveis).O &1uipaméhto ileverá ser itistalado em local a ser, definido junto a 
direçAo dá Carnara Municipalde Jardinópolis/SP, onde ocorreraa prestacAo do serviço. 

1.4.4. Dolocal de eSeduçäo dos serviços: 
1.4.43. Os serviços presentes neste Contrato deverfto ser realizados nas dependncias da Cärnara Municipal de 

1.4.4.2. Caso ocona alteraqfto' de endereço a CONTRATANTE, a CONTRATADA deve respeitar essa 
alteraçao, modificando o respective, endereço de prestag ão de seryjço,  mediapte solicitaçAo da 
adrninistraçAo.  

1.5. 	Do Salário Normativo: 	 - - - 
1.5.1. Sera tornado por base o valor do salario estipülado através de dissIdlo coletivo corn aplicabilidade pan 

Ribeiräo Preto e regiao, devendo a contratada, apresentar no atoda ãssInatura-do àontrato e anualmente, 
côpia da Convençäo Coletiva atualizad fle sua categoriaprofissionat - 

ii - ci.Ai,si:i.& sl:cINn - I).t I(;EN(l. -t: 

2.1. 	0 prazo di coiitrataçft&sir4Ide  12:(d&6) rnêses,contados a partir da assinatura do 
contrato, observando o prazo do éoñtrato célebrado em canter emergencial em vigor (Contrato 
no 03/2018), podendo set prorrogado a criténo da Camara Municipal, por iguais e sucessivos perlodos, 

es ate o lirnite de 60 (se&senta) mes, nos termos do art 57 Aa Lei Federal n° 8. 666/93 e seus paragrafos 

III - CLAUSULA TERCEIRA - DOS VALORES, PRAZOS F CON])JCOES DE PAGAMET'4T0: 

3.1. Sendo R$ 18,79 (dezoito reals e setenta e nove centavos) o valor da hora trabaihada, pela m&lia 
apurada na proposta apresentada, o valor total do presente contrato é de ate ES 164.600,40 (cento e 
sessenta e quatro mil, seiscentos reals e quarenta centavos), que seth pago ao valor rnáximo mensal 
de ate ES 13.716,70 (treze mil, setecentos e dezesseis reals e setenta centavos), conforrne abaixo 
especifleado: 

3.2. 	A CONTRATADA deverá encarninhar ao Setor de Cornpras, ate o 50  (quinto) dia ütil do més 
subsequente a execuçflo dos serviços, a Nota Fiscal/Fatura, juntarnente corn os cornprovantes de 
recoihimento do INSS e do FOTS, além de uma cOpia da GFIP do respectivo rods, para que sejam 
adotados os procedimentos afetos ao pagamento. 
3.2.1. 0 pagarnento será efetuado em ate 10 (dez) dias contados a partir da apresentaçAo dares ectiva 
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Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada e desde que mantida situaçào habilitatOria regular. 

3.2.2. A efetivaçào do pagamento ficará condicionada a eomprovaçao, por parte da CONTRATADA, da 
manutencâo de todas as condiçoes exigidas no Edital do Pregao Presencial no 01/2018 e seus anexos. 

3.2.3. Uma vez que por se tratar de contrataçao de serviços mediante cessäo de mao de obra, confonne 
previsto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, a contratada Microempresa- ME ou Empresa de 
Pequeno Porte - EPP optantei pelo Simples Nacional, quando contratada NAO 1'ODERA MAtS 
BENEFICL&R-SEUA CON1iIAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL e estará sujeito a 
retençao na fonté de tributos e contribuiçöes soeiais, na form- orma da legislaçao em vigor, em deconéncia 
da sun exclusao obrigitOria dó-Sirnples t4acional A CONTAR DO MES SEGIJINTE AO PA 
CONTRATAçA0 eni cónsequénóia doqüe dispöem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, 
inciso II, da Lei Complementar n° 123, dQ 14 de dezembro de 2006 e alteraçOes. 
3.2.4. Sendo a contratada ójtjinte pe10-SimleE Nacional, após gassinatura do contrato, no prazo de 
90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos oficio, corn comprovantes de entrega e recebimento, 
eomunicando a ãsinatura do contrato de prestaçâo de serviços thedianfe cessAo demäo de obra (situaçào 
que gem vedaçAo a opcão por tal regime tributàrio) as respectivas Secretarias Federal, Estadual, 
Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1° do artigo 30 da Let Complempntar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e a7lteraçôes. - - 
3.2.5. As Notas Fiscais omcnte poderao set emitidas e somente seräo-pagas apos a exclusao do 
SimplesNacional e desde que estejam corn a descriçAo correta do Cédigo do Sçrviço I Atividade 
(de acordocom o objeto) - -. - 

	

3.3. 	Em caso de devoluçfto da nota fiscal pa correço, o prazoara paamento passará a fluir após a sua 
reapresentaçAo. 	 - - 	- 	 . 	- 

	

3.4. 	Pan recebitnento dos valores relativos aos pagamentos mensais, elaborados de acordo com os critérios 
deflnidos neste contrato, a contratada emitirá as conespondentesnbtas uiscais nas quais deverao constar 
os seguintes didos e docunientos anexos: 	- - - 
a)nürnerodoPregäo;e, 	 - 	- 
b) Objetodoconfrato. - ............- 	- - 	- 	- 

	

3.5. 	A CONTRATANTE reserva-se o diritode suspender o pagarnento se o serviço prestado estiver em 
desacordo com as especificaçoes constantes deste Contrato, assirn como do Edital do PregAo Presencial 
n°O1/2Ol8eseusAné*os.  

	

3.6. 	Em caso de atraso no pagamento, incidira sobre o valor multa de 1% (um por cento), mais juros de 1% 
(um por cento) ao més, a titulo de compensaçäo financeira, desde o dia subsequente no do vencimento 
ate a do seu efetivo pagamento. 

3.7. A CONTRATADA näo podera pleitear junto a CONTRATANTE quaisquer pagamentos motivados 
por eventuais falhas ou eltos contidos em suas propostas comerciais. 

	

3.8. 	Os preços incidentes na contratação, somente poderAo ser corrigidos apes decorridos 12 (doze) meses 
da contrataçAo, no caso de prorrogacäo do Contrato, pelo Indice Geral de Preços - IGP-M da Fundaçao 
GetUlio Vargas, on outro que venha a substitul-lo. 

IV- CLAUSULA OUARTA - DOCUMENTOSAPLICAVEIS: 
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4.1. 	A presente eontrataçAo se vincula ao Edital do PREGAO PRESENCIAL N° 01/2018, seus 
Anexos e Proposta Comercial da CONTRATADA, datada de 26 /junho / 2018. 

V - CLAUSULA OUINTA - DA DOTAçAO pRCAMENTARIA: 

VI- 

6.1. 

6.4. 

6.5. 

5.1. As despesas deconentes da exec 
01.031.0001.2.064 - MAMJTENçA 
Orçamentaria: 3.3;90.39.00,00.00.01 
JURIDICA. - 

tern obngaçoes da CONTI 

inhar e fisealizar a execuçao 

6.2. 

6.3. 	1fëtuaos.paganiento 

Mahifesfar-se formálmente em 
sançOes e alteraçOes do mesmo, 	- 

Prestar as informaçOes e os esciarecimentos que 

6.6. 	Designar servidores para fiscalizarem a 

Aplicar a CONTRATADA as saxicöes -ad mthisir 

contrato correräo por conta da FunçAo Programatica: 
tIET*RIA DA CAMARA MUNICIPAL e da Dotaçäo 
os $ERvIços DE TERCEIROS - PESSOA 

aplicaçao de 

CONTRATADA; 

cabiveis. 6.7 

iir 

Constituem obri&acUes da CONTRATADA: 

7.1 Operar e agir eomo organizaçAo completa, fomecendo toda a mao-de-obra necessária a 
execuçAo dos serviços, realizando todas as atividades inerentes a direçAo, coordenacfto e fiscalizaçao; 

7.2 Efetuar a reposiçAo da mao-de-obra, em earater imediato no caso de eventual ausCneia, näo sendo 
permitida a pronogaçao dajomada de trabaiho (dobrar); 

7.3 Manter disponibilidade do efetivo dentro dos padroes desejados, para atender eventuais acréscimos 
solicitados pela administraçao, bem como impedir quo a mao-de-obra que cometer falta disciplinar, 
qualificada eomo de natureza grave, seja mantida ou retome ao posto; 

7.4 Atender de imediato a solicitaçAo quanto a substituiçoes de mao-de-obra, inadequadas a prestaçAo dos 
servicos; 
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7.5 Providenciar para que seus tlincionários trabalhern devidarnente uniformizados, barbeados, corn cabelo 
aparado, corn cartão de identificaçao flincional; 

7.6 Conduzir os serviços de acordo corn as normas e corn restrita observancia da legislaçao vigente, 
inclusive a legislaçao trabaihista e tributaria, ao Edital e seus ancxos, repassando para 0(5) 
porteiro(s)/vigia(s) que estara(ao) assumindo o posto, quando da rendiçâo, todas as orientacôes, normas 
e perfeito curnprirnento das obrigaçOes constantes neste Contrato; 

7.7 Realizar ronda conforme rotina a set definida pela adrninistraçao da Camara Municipal de 
Jardinopolis/SP; 	 -. 	 - 	 - 

7.8 Acionar a policia quéndo vetjfcadas ciraijistancias que envolvam a segurança de pessoas e do 
patrirnônio; 	- 

7.9 Colaborar corn a autoridadepolicial quando - charnada ara atender eventualocoftência no local; 

7.10Anotar todas as ocorrências no livro permanente de registro "Diário de Serviços"; 

7.11Aplicar procedimento de identificaçao de servidores, empregados de ernpresas contratadas, 
forncedores e visitantes, quando do inüresso e salda das dependencias da Cârnara, bern corno irnpedir 
a entrada daqueles que ado estivem autorizados c/eu identificados; 

	

7.12lnspecionar, constanternente, Was as areas sob ásua esponsabilidade; 	- 

7.131rnpedir o acesso de vendedores e atividades cornerciais juntc ao Predio da Cârnara e nas suas 
irnediaçOes, que impliquern ou ofcreçarn riscos a segurança das instalaçOes; 

7.14Responsabiliza-se pela guarda e preservaço dos bens da Câmara Municipal nos horários e dias fora 
do expediente 	 - 	- 

7.15Tornar providéncias ern caso de inIio Zleincêpdio e de outras eventualidades que afetern ou possarn vir 
a afetar, os bens di Cámara Municipal ë/ou terceiros; - 

7.16 Verificar se as portas e janelas foram fechadas apes o encenarnento do expediente; 

7.17Guardar qualquer objeto de uso pessoal dos servidores da CArnara Municipal, porventura encontrado 
ern suas rondas; 

7.18 Fiscalizar a entrada e salda de volumes e cargas e executar atividades de recepçâo e fiscalizaçäo das 
portarias; 

7.19Proibir a utilizaçflo do posto pan guarda de objetos estranhos e nAo autorizados pela administraçfto; 

7.20Manter U(s) porteiro(s)/vigia(s) no posto 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 
todos os dias do més, no devendo se afastar(crn) de seus afazeres, principalmente para atender 
charnadas ou cumprir tarefas solicitadas por pessoas no autorizadas; 

7.21 Prornover a integraçAo corn a autoridade policial da regifto, Corpo de Bombeiros, Administradores da 
Cámara Municipal e outros indicados para o rnelhor desempenho das atividades, mantendo afixado no 
posto, ern local visIvel o nUmero dos telefones das autoridades, Orgäo e/ou pessoas rnencio!das; 
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7.22Fiscalizar e supervisionar corn pessoal designado periodicamente, inclusive em horário noturno, 
garantindo o fiel desempenho das obrigacOes, nAo podendo, no entanto, interferir de modificar normas 
e/ou rotinas estabelecidas pela Cârnara Municipal; 

7.23Manter em livro "Diärio de Serviços" e lavrar todas as ocorréncias do di; tais corno: - Nürnero de 
empregados presentes, pontualidade, bern como, fatos relevantes que possarn ocorrer; 

7.24Assegurar a cot 
almoco/jantar, pi 

7.25ZeIar pela qualid 
da empress- bor 
scmpr6 que julg 

7.26possuir senicb 

7.27Apresentar ao Setor de Commas e 

pal; 

7.28Nos 
no Ii 

729 
a 

da 

7.30A 

nos casos de faltas on férias, horatio de 
ubstituiçao dos rnesmos; 

do tipo social, corn logotipo/marca 
r a) substituicao de qualquer item 

contato corn 

prestaçäo dos serviços, atestado 
ar nas instalacöes da CAmara 

pela contratante, 

idéquadas a prestaçào dos 
coritfatante as cópias dos 
S dos porteiros/vigias que 

do Edital. 

VIII- CLAUSULA OITAVA - 

	

8.1. 	Pela recusa injustificada em assrnar o contrato e/ou lnstnxrnento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a adjudibatáriä Se Sujeitaralthultd dé 10% (dèz pofdento) sobre o valor total daproposta. 

8.1.1. A penalidade prevista no item anterior nAo se aplica as ernpresas remanescentes em virtude da nao 
aeeitaçfto da prirneira convocada. 

	

8.2. 	A CONTRATADA estará sujeita a rnulta de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo näo 
cumprimento do disposto em qualquer de suas clausulas, ern especial na hipOtese prevista no item 9.2.. 

	

8.3. 	Nas sançöes constantes de 8.1 e 8.2, os valores das multas sero em moeda eorrente nacional. No caso 
de incidéncia em mais de urn item, as multas serão cumulativas. 

	

8.4. 	Os valores apurados das sançes seräo descontados dos pagarncntos devidos ou da garantia contratual 
ou pagos em moeda corrente nacional e, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

	

8.5. 	Pela inexecuç&o total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes san öes: 
a) adverténcia; 

b) multa, na forma prevista nos itens 82 e 8.4 anteriores; 
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c) suspensao temporária de participacao em lieitaçao e impedimento de contratar corn a CONTRATANTE 
por prazo nfto superior 2 (dois) anos; 

d) declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto perdurarern os 
motivos da puniçAo ou ate que seja promovida a reabilitaçao perante a propria CONTRATANTE. 

8.6. 	As sançôes previstas no item 8.5, alineas "a", "C" e '¼!" poderflo incidirjuntamente corn a do item 8.5 
alinea "b". 

8.7. 	As sançöes pi 	 ser aplicadas quando: 
a) tenha sofrido 
	

fraude fiscal no recolhimento de 

b) tenha praticado atos ilfeitos viaaiido a frustrar os objetivos da licitaçao; e 
c) demonstre n&o possuif idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude de atos ilicitos 

praticados.  

8.8. 	Ap1icar-se, subsidiariainente, an disposto nesta cláusula, as condiçoes previstas no capitulo IV da Lei 
8666/93: 	 - 

IX - CLAUSULA NONA - BA iuscisAo: - 	 - 

9.1. 	A inexecuçäó total ou parcial deste contrato enseja a ua rescisäo corn as consequéncias contratuals e 
as previstas em id. - 	 - - 	 - - - 

9.2. 	Constitui motivo para a resciäo do contrato: 	 - - 
a) o não cumprimentQ ou 0 cumprirnento irregular de cláusulas contzathais, especificaçOes e prazos; 
b) a ientidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusao do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
e) o atraso injustificado no infcio do serviço ou fornecimento; 	- 

d) a paralisacao do serviço ou do fornecimento sernjUsta causwd prévia eomunieaçâo a CONTRATANTE, 
e) o cometimento reiterado de faltas ra sua execuçio; anotadu na fornià do paragrafo 10  do artigo 67 da 

Lei 8666/93; 
1) a dissoluçAo da sociedade ou a decietaçao de faléncia ou a instauraçäo de sua insolvénciacivil; 

g a aiteraçao social- on a modificaçao da tinalidade ou- da estrutura da CONTRATADA que, a juIzo da 
CONTRATANTE, prej adiue i exeuçAo do contrato; 

Ii) inadequaçOes dos meios e on inadequacöes dos tbncionarios devidamente comprovados por processo 
administrativo; 

i) a näo liberaçao, por parte da CONTRATANTE, de area, local on objeto para execuçfto do serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuals; e, 

j) a ocorréncia de caso fortuito ott de força major, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 

9.3. 	Em caso de rescisäo, por qualquer das hipôteses previstas no item 9.2 alfneas "a" a "h" anteriores, a 
CONTRATADA perdera a garantia contratual a favor da CONTRATANTE, além de se sujeitar a 
aplicaçao das multas previstas e da restituiçAo imediata dos bens e materiais que a CONTRATANTE 
ihe havia entregue, sem prejuIzo de sua responsabilidade por perdas e danos. 

9.4. 	Quando a rescisão ocorrer corn base no item 9.2 allneas "i" e "j",  scm que haja culpa da 
CONTRATADA, caberá ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados quc esta haja sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato 	data darescisAoegano 
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do custo da desmobilizaçao, se houver. 

	

9.5. 	Nos casos de rescisäo aqui previstos, seth efetuada uma avaliaçao pan que se possa calcutar a 
remuneraçAo dos serviços realizados ate a data em que ocorreu o evento. 

	

9.6. 	Aplicam-se, subsidiariamente, a esta clausula as disposicoes pertinentes e, em especial, a seçAo V do 
CapItulo ifi da Lei 8666/93, ficando assegurado a CONTRATANTE a supremacia relativa ao poder 
inerente aos contratos administrativos. - - 

	

9.7. 	Havendo r 
farájus a i 
corrigido 

	

9.8. 	Areseisfto 
da autôrb 

1 de uma das panes, a parte prejudieada 
do valor total do contrato, devidamente 

Ii4nte autonzaçAo escnta e flmdamentada 
CAMARA MUNICIPAL lit 

X- 	 (A - DA ALTERACAO CONTRATUAL: 

10.1. 	de auaisauer das disDosicôes egtabelecidac neste c 	 itarã válida 
se toi 	 passando a 

XI- 

11.1. As partes CONTRATANTES declaràm sujeitar-se expressamente a todas as clausulas inseridas no 
presente Contrato. 

11.2. A propohente veñtedora nao poddrácedèr on transibrir, dar em garantia ou vincular de qualquer forma, 
total on pareia1ment, o objeto confratadoa-jialque' pessoa fisica oujuridica. 

11.3. Salvo expressa anuêneia da CONTRATANTE, todo e qualquer pagamento seth efetuado direta e 
exciusivamente a CONTRATADA, eximindo-se a CONTRATANTE de todo e qualquer pagamento de 
obrigaçöes a terceiros, - por 7 tftulos colocados em- cobrahça, descontos, cauçAo ott outra ficando 
estabelecido que, em hipOtese alguma, aceitará tais tItulos, os quais serâo devolvidos, incontinentes, a 
pessoa fisica ou juridica que os houver apresentado. 

11.4. 0 presente Contrato é regido pelas suas clausulas e pela Lei Federal n.° 8.666/93, com nova redaçAo 
dada pela Lei Federal n.° 8.883/94. Subsidiariamente, aplicar-se-do os preceitos de direito püblico, os 
principios da teoria geral dos Contratos e as disposicOes de direitoprivado. 

11.5. A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrato as eondiçOes de habilitaçäo e 
qualifleacAo exigidas na licitaçAo. 

XII - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO GESTOR E FISCALIZACAO DO CONTRATO: 

12.1 Fica designada como gestora e fiscal do contrato a Servidora Ana Lucia Malvestio Sisti que ocupa 
o cargo efetivo de Oficial de Administracäo da Câmara Municipal de JardinOpolis-SP. 

A 
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12.2 A veriflcaçao da execuçäo do objeto do presente contrato, em todos os termos e condiçOes, será 
realizada pela gestora, responsável por acompanhar e fiscalizar o desempenho dos serviços prestados, 
hem como, assinaro aceite definitivo nas Notas Fiscais emitidas pela Contratada. 

XIII CLAUSULA DECIMAL TERCEIRA— BA PUELICACAO DO CONTRALTO: 

13.10 presente contrato sen publicado de fjbrma rejumida na. impn 	oficial, nos termos do 

TO: 

, éxcluido quaiquer outro. 

Pam flrmeza do queaquvficouest 
Lucia Maivestlo Sisti), Gestora do Contrato e Respon 
Setor de Licitaçao-Compras, da Camara Municipal de 
coptas de igual teor, depöis de lido e achado conforme, e 

'(V 	dNAJV\l J (Ma 

*"!c° de Contratos e Arquivain$nto do 
oils, lavrei o presente termo em 04 (quatro) 
eJaspàrts contratantes que atudo assistiram. 

- 	 - 	 - - 	CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPFn°  

Nome: /rp1 	,i7,11L 
CPFn° L9'3'L9,Z 7. 711-)é 

floab&ro  j 	-  
ocuRAt)oa iURIDiCO0'P 24S9' 

Camara Municipal de Jardin p 
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TERMO BE CIENCI&E NOTIFICACA 

Contrato n°.: 05/2018. 

Pregâo Presencial n°.: 01/2018 (Processo Administrativo n.° 005/2018). 
Objeto: "Contrataçao de emprest especializada na - prestacäo de serviços terceirizados, de natureza 
continua, de Porteirolvigia desarmado, _Van atuar no predio sede da Câmara Municipal de 
JardinOpolis/SP" 	C --  - 	 - 	 - 

Contratante: Câmara Municipal de-JardinôpolisiSl'. 
Contratada: ECOSERVTERCEIRIZLADOS EIRM2—ME- CNPJ/MF n flS.37g. 732/OOOl46 

Advogado(s):(*) 

Naq 
cientes dcYs 
instruçAo ëj 
todos os ato. 
interesse, pi 
recursos e 0 

que vierem, a ser 
Estado, Caderné 
conformidaddco 
partir de entAo, a 

Local e 

PELA CONTRATANTE 
Assinatura: 
Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 

PELA CONTRATADA: 

i identificado, e, 
DO, para fins de 
ário, acompanhar 
o caso e de nosso 

1defesa, interpor 

4espachos e decisoes 
no Diário Oficial do 
lb de Silo Paulo, de 
1993, iniciando-se, a 

José 	 - Presidente 
presidenciacamarajardinopolis.sp.gov.br  
joseeuripedesfeneiracamarajardinopolis.sp.gov.br  

Assinatura:  
Nome e cargo: 	 Bruna Maria alves Altino 
E-mail institucional: 	bruna.altinogrupomodu1o.net  
E-mail pessoal: 	 bruna_altino@hotmail.com  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituldo. 


