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TERDAMMJGA 

ti PORTARIA N.° 004/2018 
DE 12 DEABRILDE 2018. 

INSTAIJRA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAçAO DE 
SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUE PODEM ENSEJAR A RESCISAO 
UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIOS No 0512017 
-. PRESTAçA0 DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA 

U CONTINUA DE PORTEIRONIGIA, CELEBRADO COM A EMPRESA 
LAMOUNIER coNsTRuçOEs E SERVIOS EIRELLI - ME CNPJ 
19.787.72210001-66. 

O Senhor JOSÉ ELJRIPED.ES FERREIM, PRESIDENTE tA: CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE 'SAO" PAULO 'no Liiôdisatribuiçosque si6 conferidas por lei; e, 

CONSIDERIANDO qu& hbüve c6htr5tac5o - contrato 05/2017- 
através do processo administrativ&n° 006/201.7;-pregäo ptesnc1aI 0:02/2017 - 16c li6itat6rio no 
04/2017, da empresa LAMOUNIER cOIISTSIJcOESIE.TSE-RVJcO&EIRELLI  ME , -CNPJ 
19.787.722/0001-66, para prestação dé- Serviço lerceirizado-dtporteiro/vigja no prédio ;da 
Camara Municipal de Jardiñôpolis, celebrado em 2 de novembro de2dtT,corn viénciae 12 
meses, a partir do 01. do janoiro do 2018;. . 

CONSIDERANDO que por fpPça do Edital, A'nps, Coptrato da 
prôpria legislaçao quo disciplina onquadramento dáemprSaCONTRkTAbA quo ficod obrjgada a 
cumprir todas as exigéncias sob pena de.réscisão; .- - 

administrativo 061201?, do descumprimento do cjausutas do -Odital é do contrato, ngcessãria a 
apuracäo dos fatospara fins de eventual rescisão unilateral; 	: 

RESOLVE:'  

ARTIGO 1 0: Instaurar Processo Administrtivo para os fins da Lei 
Federal no 10.520/2002Th artigos 77 e soguintes da Lei Federal rt 8666/93, visando eventual 
rescisao unilateral do cohVato adrninjstrativo n9.05/2017 coJebrari&em 23 de hovembro de 2017, 
com vigência de 12 meses, partir de 01 e janeiro deT2O1S, lcOrn a emØresa tAMOUNIER 
CONSTRUOES E SERVIQOS EIRELLI ME,?  cNPJL1.9.787.722/0001-66, estabelecida em 
Pirapora do Born Jesus, EstaWo de São Paulo; a Rua dasFilomeias, n. 34- Parque das Avencas, 
CEP 06550-000, decorrentedo processo administrativo n°.006/2017, prqgãopresencial n° 02/2017 - 
proc. licitatorio no 04/2017; T .- --------------- r - 

ARTIGO 2°: A apuração de qua trata o artigo anterior devera so 
ater aos seguintes itens do Edital e do Contrato, a saber: 

- CLAUSULA SETIMA - item 7.6 do contrato, que obriga a contratada a conduzir os serviços de 
acordo corn as normas e com restrita observância do Edital e seus anexos, da legislacão vigente, em 
especial acordo coletivo de categoria, legislaçao trabalhista o tributaria. 

II - CLAUSULA SETIMA - ITEM 7.6 C/C CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO C/C ITEM 3 DO 

EDITAL - SUBITENS 3.3.1 e3.3.2, uma vez que a partir da contratação, em razão das exigéncias da 

legislaçao vigente os serviços mediante cessão de mao do obra, conforme previsto no art. 31 da Lei 

n° 8.212, de 24/07/1991 a contratada, optante pelo Simples Nacional, nao pode beneficiar-se da 
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condiçao de optante e estara sujeito a retenção na fonte de tributos e contribuiçOes sociais, em 

decorrencia da sua exclusao obrigatória do Simples Nacional, o que ela deveda ter feito a contar do 

rnês seguinte ao da contrataçäo em consequência do que dispOern o art. 17, inciso XII, art. 30, 

inciso II e art. 31, inciso It, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteraçOes; 

Como se não bastasse, após a assinatura do contrato a contratada deveria, NO PRAZO DE 90 

(NOVENTA) DIAS, ter apresentado cópia dos oficios, corn comprovantes de entrega e recebimento, 

comunicando a assinatura do contrato de prestaçao de serviços mediante cessao de rnão de obra 

(situacao que gera vedaçao a opçao por tal regime tributarlo) as respectivas Secretarias Federal, 

Estadual, Municipal, no prazo Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e 

III - CLAUSULA PRIMEIRA —ltEMt-5c/ccUthsuLA EriMA SIT-EM? 6 DO CONtRATO, tendo 

em vista o documento protocoladd na sede d abQtratante 2ceIas ernpreados ,da contratada - 
vigias/porteiros, fazendo recIama9osraerca-de F5agament&dtsalátib, ieajus'te salarial, beneficlo 
refeiçäo, adicional noturpo e horârio deilmoçóijàiithr;isejthid6os signtáriqs dOfequeriménto, "pélo 
Não cumprimento dO tontrato assinado e do Regime CL T, sabre q. qüal i àon tada nao se 

rnanifestou cu prestou qualquer esclarecimento a coñtratante, com infrsçäo, emtes, da coñvetiçao 

coletiva de trabàlho; - 
- 

ART IGO 3°: Fara a dèterthiAado na presSie portaria fica 
norneada a seguinte cqrnissão, Icomposta  pelos séMdore ef$ivos da -Câmara Municipal de 
Jardinopolis - SP: - I  I 

- ANA LUCIA MALVESTIO SISTI - RO. 18.674.613:5_carg5Efetivo deOflciaktcAdmnistraco; 
II - RENATA CR1STINA VIANNA ERNARDI - R6-1 9-.gPC906.-'   Cargo Efetiv6de-Direto(Contabil 
eFinanceiro; 	- 	- 	-- 	- 	 - 	- - 

fl - III - ANGELICA oUErRA- ROSSI BONELA - G 25.238.661-9- CardEfetlVo-de Oficial de 
Adrninistração; 	- - 	 - 

PARAGRAFO UNICO: AcornisSdevera obseTvar a disposto na 
Lei 8666193 e na L6f.J0.520/2002, gata&irtd&retnç5resa dbntcatad o direitp 'ao contraditorio e 
ampladefesa; 

- ARTIGO 49- i
.
Qgrocsso adrninisträtivo deverá ser apensado e 

instruido corn as copias das peças pertinentes a discussao contidas no processo Iicitatorio; 
AR'1I665 Devera ser notificada empresa acirna referida, para 

que, querendo, apresente defesef esrita è Ørovas que achar pertinéntes; no praio de 05 dias Uteis a 
contar do recebirnento; 

ARTIGO 6°: Esta Portaria entrará ern vigor na data de sua 
publicacao, revogadas as disposiçOes em contrârio. 

Jardi 	 de 2018. 

Presiden e da Carnara Municipal do 	oils 

	

i 	I REGISTRADO e PuBLICADOec;tada;; 	un 	I de Jardinôpol4 .sPa. 	 aos  12 dias do 
mês de Abril de 2018. 	

• a amaraMunicipal de Jardln6poffs am ri 


