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TERRA DA MANGA 

PORTARIA N.° 005/2018 
DE 17 BE MAIO DE 2018. 

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EVENTUAL APLICAçA0 
DE MULTAS E PENALIDADES A EMPRESA LAMOUNIER coNsTRuçOEs E 
SERVIOS EIRELLI - ME , CNPJ 19.787.72210001-66, EM RAZAO DO 
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO N. °  0512017. 

O Senhor JosE EURIPEDES FERREIRA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SAO PAULO, no uso das atribuiçoes que são conferidas por lei; e, 

CONSIDERANDO qua houve contrataçao - contrato 05/2017- atraves do processo administrativo n° 006/2017, 
pregão presencial n °  02/2017 - proc. IicitatOrio no 0412017, da empresa LAMOUNIER CONSTRUçOES E SERVIOS 
EIRELLI - ME , CNPJ 19.787.72210001-66,para prestação de Servicos terceirizados de porteiro/vigia no prAdio da 
Camera Municipal de JardinOpolis, celebrado em 23 de novembro de 2017; corn yigência dc 12 mecca, a partir de 01 de 
janeirode2Ol8; H 

CONSIDERANDO que por forge da DECISAO profena no PROCESSO ADMINISTRATIVO 0212018 datada de 
07 de Maio de 2018 houve a RESCISAO do Contrato n° 05/2017 (decorrente do Processo Adn -unistrativo 06/2017 
Pregão Presencial 02/2017 - Processo Ucita!Orio 04/2017), DE FORMA UNILATERAL, PORDESCUMPRIMENTO por 
parte da empresa LAMOUNIER CONSTRUcOES E SERVIOS EIRELLI - ME CNPJ 19.787.722t0001-66, a CLAUSULA 
SETIMA item 76 do contrato CLAUSULA SETIMA - item 7.6 c/c clausula quarta do contrato c/c item 3 do edital 
subitens 3 .3 .1 e 332 e CLAUSULA PRIMEIRA - item 1.5 c/c clausula setima - item 76 do contrato 

CONSIDERANDO por tim a determinaçao contida no item III da decisão profena nos autos do processo 
administrativo 02/2018 datada de 07 de Mao de 2018 para instauração de procediniento em apartado para eventual 
aplicaçao de multas e penalidades mediante garantia do contraditório e ampla defesa 

RESOLVE 
ARTIGO 10  Instaurar Processo Administrativo pare eventual aplicação de multas e penalidades a empresa 

LAMOUNIER CONSTRUOES E SERVIOS EIRELLI - ME CNPJ 19 . 787 .722/0001-66 ,  em razão do descumpnmento 
pale mesma do contrato no 0512017 (decorrente do Processo Administrativo 06/2017 Pregão Presencial 02/2017 
Processo LicitatOrio 04/2017) CLAUSULA SETIMA item 76 do contrato CLAUSULA SETIMA - item 76 c/o clausula 
quarts do contrato c/c item 3 do edital subitens 3:3.1 e 3.3.2;.e CLAUSULA PRIMEIRA - item 1.5 c/c clausula sétima - 
item 7.6 do contrato 

ARTIGO 20  A apuração de que trata o artigo anterior devera se ater ao enquadramento previsto na decisao do 
processo administrativo 0212018 com consequencias prevrstas no edita seus anexos e no contrato 

ARTIGO 3° Para o determinado na presente portana fica norneada a seguinte comissão composta pelos 
servidores efetivos da Camara Municipal de Jardinopolia - SP 

- ANA LUCIA MALVESTIO SISTI - RG. 18,574.613-5 - Cargo Efetivo de Oficial deAdministraçao; 
II RENATA CRISTINA VIANNA BERNARD] - RG 199749001–Cargo Efetivo de Diretor Contabil e Financeiro 
Ill ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA– RG 25 .238 .661-9- Cargo Efetivo de Oficial de Adminiatraçao 

PARAGRAFO UNICO A comissão devera observer 0 disposto na Lei 8666/93 e demais dispoaitivos legais 
aplicéveis, garantindo a empresacontratade o direito so contraditório e ampla defesa; 

ARTIGO 40:  0 proceaso administrativo deverã car apensado ao procedimento 0212018 e instruido corn as cOpias 
das peças pertinentes, em especial do edital com todos Os seus anexos e contrato 05/2017, bern como da decisão qua 
tratou da rescisão unilateral do contrato por culpa a empresa LAMOUNIER CONSTRUcOES E SERVIOS EIRELLI - ME, 
em razão do descumprimento pale mesma do contrato n.° 05/2017, além de outras conatantes do processo administrativo 
02/2018; 

ARTIGO 50: Deverá ser notificada a empresa acima referida, pare que, querendo, apreaente defesa escrita e 
proves que achar pertinentes, no prazo de 05 dies Uteis a contar do recebimento; 

ARTIGO 60: Este Portaria entraré em vigor na data de sue publicaçao, revogadas as disposiçbes em contrârio. 
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&61 Euripedes Ferreira_..— 
Presidente de Cfrnara Municipal ç.leYa rdinOpolis 

REGISTRADO e PUBLICADO ne Secretaria da Câmara M nici 	e.,J.a 	us-SF !PP 17dias do més de Maio de 
2018. 
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