
EDITAL

CONVITE N° 001/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE BATATAIS, ESTADO
DE SÃO PAULO, torna público aos interessados que, por determinação do Sr. Presidente
da Câmara, encontra-se aberto processo de Licitação, CONVITE N.o 001/2015, execução
indireta no regime de empreitada por preço unitário, conforme objeto e especificações
deste Edital, adiante discriminados, e com fundamentos na Lei n.? 8.666, de 21 de junho
de 1993, suas alterações e ordenamento jurídico aplicável, em especial a Lei
Complementar n.? 123, de 14 de dezembro de 2006.

Os envelopes contendo a documentação e as propostas das Licitantes, após
protocolados na Câmara Municipal de Batatais, nos termos deste Edital, serão recebidos
pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Ato n? 21, da Presidência, de 03 de junho de
2015, para as atribuições a ela conferidas.

O Edital completo e as demais informações relativas à presente Licitação
encontram-se à disposição de todos os interessados nesta Câmara Municipal, no
Departamento Administrativo, na Praça Dr. Washington Luis, n.? 01, Centro, nesta cidade
de Batatais, Estado de São Paulo, diariamente das 09:00 às 17:30 horas, onde poderão
obtê-Ia na íntegra.

Do Objeto

O objeto desta Licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE· BATATAIS, EM JORNAL PERiÓDICO, COM CIRCULAÇÃO, NO
MíNIMO QUINZENAL, de acordo com a necessidade da Contratante, conforme abaixo
especificado.

Especificações

Para os serviços a serem executados, deverão ser considerados os preços
para divulgação em jornal, da seguinte forma:

PUBLICAÇÃO POR CENTíMETRO DE COLUNA, EM PÁGINA INTERNA INDETERMINADA E
EM PRETO E BRANCO; FONTE TIPO "ARIAl" OU "TIMES NEW", TAMANHO "10" PARA O
CORPO DO TEXTO E ATÉ "30" PARA O CORPO DO TíTULO.

Regulamento da Licitação
Condições Gerais

1 - DISPOSiÇÕES GERAIS

1.1 - Esclarecimentos e Aditamentos:

1.1.1 - O Edital e os anexos poderão ser retirados pelos interessados, em dias úteis, na
Câmara Municipal de Batatais, na Praça Dr. Washington Luis, nO01 - Centro, no horário
compreendido entre 09:00 às 17:30 horas.
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1.1.2 - Os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA resultantes da participação na
presente Licitação deverão ser entregues, impreterivelmente, até às 09:15 horas do dia
17 de junho de 2015, na Câmara Municipal de Batatais, e a abertura dar-se-à às 9:30
horas, do mesmo dia.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente Licitação correrão por
conta dos recursos oriundos da verba orçamentária 3.3.90.39.

3 - DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1 - A Licitante deverá apresentar, simultaneamente, os documentos e a proposta em
envelopes separados, devidamente fechados e lacrados, com a identificação da
empresa, mencionando o número deste Convite, endereçado à Câmara Municipal de
Batatais, ou seja, "Envelope '1' - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e "Envelope '2' -
PROPOSTA DE PREÇOS".

3.1.a - O endereçamento em ambos os casos é o seguinte:

Câmara Municipal de Batatais
Praça Dr. Washington Luis, nO01
Convite n? 001/2015

3.2 - Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, via postal,
fax ou e-rnail.

04 - DA HABILITAÇÃO:

4.1 - No envelope HABILITAÇÃO deverá conter os documentos enumerados abaixo, que
poderão ser apresentados em original ou qualquer processo de cópia autenticada, a
saber:

a) Contrato Social ou Registro Comercial da empresa (de acordo com a Lei Federal
8.666/93);

b) Prova de inscrição no CNPJ;

c) Certidão Negativa que prova a situação regular perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço;

d) Certidão Negativa que prova a situação regular perante o I.N.S.S;

Municipal do ~e) Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, Estadual e
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;
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f) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes estadual ou municipal, se houver,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
compatível com o objetivo contratual;

g) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, através de atestados
de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado;

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através
de Certidão Negativa (CNDT), nos termos da Lei n? 12.440/2011.

i) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, se houver.

4.2 - A Comissão de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar a apresentação dos
documentos originais para confronto.

4.3 - Com a apresentação do envelope HABILITAÇÃO, a Licitante expressa o pleno
conhecimento de que assume inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto
desta Licitação, e adere aos termos do presente Edita!.

4.4 - Não serão aceitos protocolos de requerimentos dos documentos elencados neste
item.

05 - DA PROPOSTA:

5.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante, datilografada ou
impressa em impressora gráfica ou laser, em 01 (uma) via, datada, carimbada e
assinada, sem emendas e borrões, contendo o seguinte:
a) Publicação por centímetro de coluna, em página interna indeterminada e em preto e

branco; fonte tipo "Arial" ou "Times New", tamanho "10" para o corpo do texto e até "30"

para o corpo do título.

b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Condições de pagamento;

d) Prazo para entrega dos serviços ofertados.

06 - CONSIDERAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA:

6.1 - A proposta deverá ser elaborada, observando atendimento rigoroso quanto às
instruções contidas neste Edital, como também a estimativa quantitativa constante do
Anexo I e apresentada, em idioma nacional, papel timbrado da Licitante, sem cotas
marginais.

6.2 - A empresa não poderá, em hipótese alguma, propor, posteriormente, modificações
nos preços, prazos ou condições de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de J

dados. ~ /
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07 - DOS PREÇOS:

7.1 - Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga, etc.

08 - DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS:

8.1 - O prazo de execução e vigência do contrato advindo desta licitação, para a
realização dos serviços ora especificados, terá início na data da assinatura do contrato e
término em 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

8.2 - Ocorrendo rejeição, total ou parcial, na prestação dos serviços, a Câmara Municipal
de Batatais sustará o pagamento da fatura correspondente, bem como poderá cancelar o
pedido, no todo ou em parte, de acordo com a sua conveniência.

8.3 - No caso de interrupção ou retardamento na prestação dos serviços por qualquer
motivo, a empresa responsável pela prestação dos serviços diligenciará, para a sua
conclusão, ou obtenção de outros meios necessários, devendo o fato ser comunicado à
Câmara Municipal imediatamente, sem que disso resulte qualquer responsabilidade para
a Câmara Municipal de Batatais.

8.4 - Quando o caso fortuito, a força maior ou fato do príncipe ocasionar a interrupção na
prestação dos serviços, a empresa deverá comunicar a ocorrência à Câmara Municipal
de Batatais, imediatamente, especificando as causas e as providências adotadas.

8.5 - A rejeição na prestação dos serviços não ensejará a prorrogação do prazo de
execução dos mesmos, e a empresa reembolsará a Câmara Municipal de Batatais das
despesas com inspeção que resultarem em rejeição, bem como pelos valores
eventualmente pagos pela prestação dos serviços e rejeitados pela Câmara Municipal de
Batatais.

8.6 - Após a competente homologação do processo, a empresa vencedora será
regularmente convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, firmar o contrato.

8.7 - O prazo para iniciar os serviços, ora contratados, será de 03 (três) dias após a
notificação à firma vencedora, e serão executados conforme a necessidade da Licitante.

8.8 - O prazo para interposição de recursos, contra as decisões da Comissão de
Licitações, será de 02 (dois) dias úteis, de acordo com art. 109 parágrafo 6° da Lei
Federal n.? 8.666/93, a contar da intimação do ato.

09 - DAS CONDiÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERViÇOS:

9.1 - O recebimento dos serviços, objetos desta licitação será procedido pelo serviço
competente da Licitante.

9.2 - Os serviços ora licitados deverão ser executados nos locais determinados no Edital -
e no instrumento contratual, de acordo com as necessidades da Licitante. ç/~
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10 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

10.1 - A Câmara Municipal promoverá o pagamento em até 07 (sete) dias úteis, a contar
da data da entrega da nota fiscal, se o pagamento for à vista, e se for a prazo, no
vencimento da fatura.

10.2 - A compensação financeira, por eventual atraso no pagamento, somente ocorrerá
se a legislação permitir e nas condições por ela fixadas.

11 - DOS REAJUSTES:

11.1 - Os preços somente serão reajustados nos termos permitidos em lei, obedecida a
periodicidade anual, pelo índice Geral de Preços - Mercado IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

11.2 - Na hipótese deste índice tornar-se indisponível ou ocorrer a impossibilidade ou
impedimento de sua utilização, ele será substituído por outro escolhido de comum acordo
entre as partes.

12 - DO JULGAMENTO:

12.1 - A presente Licitação é do tipo "execução indireta no regime de empreitada por
preço unitário", e será considerada vencedora a empresa que, tendo apresentado a
proposta de acordo com as especificações e atendidas as demais exigências do Edital,
cotar o menor preço.

12.2 - A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que:

a) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condição contrastante com o presente
Edital;

b) Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e
avaliação dos preços dos serviços ofertados;

c) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, a critério do Departamento,
responsável pela elaboração de parecer técnico fundamentado.

12.3 - A Comissão de Licitação poderá solicitar dos Licitantes, em todas as fases da
Licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, se entender que
são necessários para seu julgamento, sendo que os esclarecimentos não poderão
implicar em modificação das condições do preço ofertado.

12.4 - Em caso de empate, a decisão processar-se-á por intermédio de sorteio,
observando-se as disposições da Lei Complementar n.? 123, de 14 de dezembro de
2006.
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12.5 - O não comparecimento da Licitante ao ato de abertura das propostas, ou falta de
sua assinatura nas respectivas atas, implicará na aceitação das decisões da Comissão
de Licitação.

12.6 - Para as hipóteses acima, será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos
membros da Comissão e pelos Licitantes que o desejarem.

13 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

13.1 - No dia, hora e local designados, a Comissão de Licitação promoverá a abertura do
envelope HABILITAÇÃO, examinará e rubricará a documentação apresentada, com vista
à habilitação ou inabilitação das Licitantes. Na mesma ocasião, caso haja Licitantes
inabilitadas e estas desistirem expressamente da interposição de recursos, será
promovida a abertura do envelope contendo a PROPOSTA.

13.2 - Não ocorrendo a abertura do Envelope nO 2 - PROPOSTA DE PREÇOS por
qualquer eventualidade que seja, na sessão de abertura prevista neste Edital, a
Comissão de Licitação, marcará nova data, hora e local, sempre comunicando
previamente a todos os interessados.

13.3 - Serão consideradas inabilitadas as proponentes que:

a) não satisfizerem todas as exigências e condições do Edital;

b) não apresentarem, no prazo definido pela Comissão de Licitação, os esclarecimentos
solicitados;

c) fizerem menção no envelope HABILITAÇÃO ao conteúdo do envelope PROPOSTA.

14 - DAS SANÇÕES:

14.1 - Sem prejuízos das sanções prevista no artigo 87, da Lei Federal n.? 8.666/93, a
contratada sujeitar-se-á à seguinte multa:

a) 05% (cinco por cento) sobre o valor que será atribuído ao empenho pela inexecução
total ou parcial do ajuste.

15 - DO CONTRATO:

15.1 - Para o fiel cumprimento das condições ajustadas entre a Câmara Municipal de
Batatais e a empresa vencedora, será firmado o Contrato, nos termos da Minuta
constante do Anexo 11 deste Edital.

16 - DA LEGISLAÇÃOy ~ r
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16.1 - A presente Licitação é regulada pela Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho de 1993,
suas alterações e ordenamento jurídico aplicável, em especial a Lei Complementar
n.? 123, de 14 de dezembro de 2006.

17 - DISPOSiÇÕES FINAIS:

17.1 - Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão solucionados pela Comissão
de Licitação.

17.2 - A Câmara Municipal de Batatais reserva-se o direito de revogar ou anular a
presente Licitação, sem que assista aos interessados concorrentes o direito de
reclamarem indenizações ou recompensas, bem como, não aceitar os serviços que não
enquadrem nas especificações exigidas.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o
presente Edital, que será afixado no Saguão da Câmara Municipal de Batatais, conforme
determina o art. 22 parágrafo 3° da Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho de 1993.

18-ANEXOS:

18.1 - Anexo I - Estimativa Quantitativa de Publicações;

18.2 - Anexo 11 - Minuta do Contrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS
EM 03 DE JUNHO DE 2015

,~.'-,

RE NALDO OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

~
CLAUDIN A ES MACHADO

PRESIDENTE DA C MISSAO DE LICITAÇÃO
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ANEXO I

ESTIMATIVA QUANTITATIVA DE PUBLICAÇÕES

Quant Descriçâo Centímetro de Coluna
03 Quaáros de despesas - L. 1(, rJ'
21 CJ?.çCatóriosreferentes às Sessões 15,000cm
15 Pu6úcações referentes às Licitações

Publicação por centímetro de coluna, em pagina interna indeterminada e em preto e
branco; fonte tipo "Arial" ou "Times New", tamanho "10" para o corpo do texto e até "30"
para o corpo do título.

A estimativa acima é baseada por exercício.

REGINA DO OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CLAUDIN~~DO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO
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ANEXO 11- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.o ,__

CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERViÇOS

DAS PARTES

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE BATATAIS, pessoa
jurídica de direito público, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ n? , situada na Praça Washington Luis, nO01, neste
ato legalmente representada pelo Sr. ,
Presidente da Câmara Municipal, RG. N° , de ora em diante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma

estabelecida à
_________________________ , na cidade de

Estado de inscrita na CNPJ sob nO
__________ e inscrição Estadual nO , representada
pelo Sr(a). , RG. N° , CPF nO
_________ , de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA,
pelo presente instrumento, têm entre si justo e contratado o seguinte:

PRIMEIRA: 1 - DO OBJETO:

1.1- O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE DIVULGAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM JORNAL PERiÓDICO,
COM CIRCULAÇÃO, NO MíNIMO QUINZENAL, de acordo com a necessidade da
contratante, conforme especificações abaixo.

1.2- Constitui obrigações da CONTRATADA a prestação de serviços para publicação em
jornal, da seguinte maneira:

Publicação por centímetro de coluna, em página interna indeterminada e em preto e
branco; fonte tipo "Arial" ou "Times New", tamanho "10" para o corpo do texto e
até "30" para o corpo do título.

SEGUNDA: 2 - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

2.1 - O valor total para prestação dos serviços, objeto deste Contrato, é de até
R$ , nos termos da proposta em anexo.

2.2 - O valor especificado nesta cláusula corresponde ao preço total estimado para
c~~se~uç~o do objeto deste Contrato, e será pago por conta da verba orçament~i~.fl

---- 7' ~
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2.3 - O pagamento de responsabilidade da Câmara Municipal de Batatais será efetuado
dentro do prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da data da entrega das notas fiscais,
ou equivalente, para pagamento a vista, e, se a prazo, no vencimento da fatura.

TERCEIRA: 3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE:

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato, para realização dos serviços ora
contratados, terá inicio e término
_..,.-,- ' podendo ser prorrogado nos termos da
legislação.

3.2 - Declaram as partes, de comum acordo, que o preço ora pactuado o é pelo seu valor
efetivo e real, sem qualquer expectativa inflacionária incorporada, constituindo-se em
condições de validade do mesmo a sua manutenção em valor real e efetivo.

3.3 - Os preços somente serão reajustados nos termos permitidos em lei, obedecida a
periodicidade anual, pelo índice Geral de Preços - Mercado IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

3.4 - Na hipótese deste índice tornar-se indisponível ou ocorrer a impossibilidade ou
impedimento de sua utilização, ele será substituído por outro escolhido de comum acordo
entre as partes.

QUARTA: 4 - DO PRAZO DE ENTREGA:

4.1 - O prazo para iniciar a prestação dos serviços contratados será de 03 (três) dias após
a assinatura do contrato.

QUINTA: 5 - DOS ENCARGOS:

5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste Contrato, quer
trabalhistas, previdenciários, tributários, serão suportados exclusivamente pela
CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer responsabilidades sobre tais
encargos.

SEXTA: 6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:

6.1 - A CONTRATADA não incorrerá nas multas previstas neste Contrato, quando o
atraso na prestação dos serviços for motivado por força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe.

6.2 - Se a CONTRATADA não executar os serviços no prazo determinado, incidirá na
multa prevista na cláusula décima segunda, exceto quando o atraso se der nos termos do
item 6.1.

SÉTIMA: 7 - FORÇA MAIOR: '1J
7.1 - Entende-se por força maior e caso fortuito: guerras, calamidade pública, avalanches,
terremotos, chuvas, tempestades, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer .

<Ç./é'
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outros acontecimentos e ou fenômenos semelhantes aos acima relacionados ou de força
equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo
agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência e impossibilitem a prestação
dos serviços.

7.2 - O termo "fato do príncipe" inclui qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação que venha obstar ou retardar a prestação dos serviços.

7.3 - O termo "força maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA.

7.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por
motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe de cumprir os deveres e
responsabilidades relativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a existência
de um destes motivos à CONTRATANTE, sendo que, enquanto perdurarem tais motivos,
cessarão seus deveres e responsabilidades relativos à sua execução.

7.5 - O tempo especificado para a prestação dos serviços deverá ser estendido pelo
período que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. Se o impedimento causado por motivo
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, estender-se por prazo superior a 45
(quarenta e cinco) dias, impossibilitando o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE
poderá rescindi-Io, no todo ou em parte, mediante notificação por escrito à
CONTRATADA.

7.6 - O comunicado sobre força maior, caso fortuito ou fato do príncipe será julgado ao
recebimento deste, referente à aceitação ou não do fato como força maior, caso fortuito,
ou fato do príncipe, mas a CONTRATANTE poderá contestar, em fase ulterior, a
veracidade da ocorrência.

OITAVA: 8 - DA RESCISÃO:

8.1 - A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, além das aplicações das sanções prevista no Edital e
neste instrumento, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir com as suas obrigações
ora assumidas e também nos seguintes casos:

8.2 - A não prestação dos serviços contratados total ou em partes, sem prejuízo da
penalidade referida na cláusula décima segunda deste instrumento;

8.3 - Fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público do não
atendimento aos interesses públicos em matéria de prioridade;

8.4 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

8.5 - A dissolução da sociedade.

8.6 - A utilização total da verba específica destinada para a execução dos serviços ora _
contratados. V'I
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8.7 - Em caso de retomada do presente instrumento, ou seja, a prestação dos serviços
interruptos, descontínuos, por deliberação da CONTRATANTE, fica garantido o direito à
CONTRATADA da continuação da prestação dos serviços até o seu término, nos termos
contidos no Edital e neste instrumento.

NONA: 9 - DO RECEBIMENTO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS:

9.1 - O recebimento dos serviços, objeto desta Licitação, será nos termos do art. 73,
incisos I letras "a" e "b", da Lei Federal n.? 8666/93;

9.2 - Os serviços ora licitados deverão ser prestados no Município de Batatais - SP,
conforme necessidade da licitadora, na forma prevista neste instrumento contratual.

DÉCIMA: 10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1 - Incumbe à CONTRATANTE, sem que a elas se limite sua responsabilidade, dentre
outras, o seguinte:

10.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste
instrumento.

10.3 - Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços contratados;

10.4 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

10.5 - Extinguir o contrato, nos casos previstos;

10.6 - Zelar pela boa qualidade dos serviços contratados;

10.7 - No exercício da fiscalização, a CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e financeiros da
CONTRATADA, bem como, às suas instalações;

10.8 - A fiscalização será efetuada por intermédio de pessoal credenciado pela
CONTRATANTE.

DÉCIMA PRIMEIRA: 11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite sua responsabilidade,
as seguintes:

11.2 - Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por ela
estabelecido, a fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar providências,
incidindo a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, na mU~17J
estipulada neste Contrato; V~
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11.3 - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier causar à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato;

11.4 - Prestar os serviços adequados na forma prevista no Edital e de acordo com as
técnicas aplicáveis à espécie e no presente instrumento;

11.5 - Manter em dia o inventário e o registro dos serviços prestados;

11.6 - Prestar contas da gestão dos serviços prestados à CONTRATANTE, sempre que
solicitada;

11.7 - Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços ora contratados;

11.8 - Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos
equipamentos e às instalações, bem como, a seus registros contábeis;

11.9 - Zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação dos serviços.

11.10 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONTRATADA, serão
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se
estabelecendo quaisquer relações entre os terceiros e a CONTRATANTE.

11.11 - O caso de inadimplemento, bem como, de inexecução total ou parcial do Contrato,
ensejam a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei.

11.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

DÉCIMA SEGUNDA: 12 - DA MULTA:

12.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 05% (cinco por cento) do valor do presente
Contrato à parte que infringi-Io em qualquer de suas cláusulas, em favor da parte inocente
ou prejudicada.

DÉCIMA TERCEIRA: 13 - DO FORO:

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de 8atatais/SP, para dirimir qualquer dúvida ou litígio
oriundo da execução do objeto deste instrumento, com renúncia expressa pelas partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA QUARTA: 14 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS:

14.1 - Aplica-se a este Contrato as normas contidas na Lei Federal n.? 8.666 de 21 de
junho de 1993, com as respectivas atualizações, além das demais legislações pertinentes;
e, os casos omissos regulam-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-Ihes, ;fJ
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direjt9--' ~
Privado. y
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14.2 - O regime jurídico deste Contrato confere à CONTRATANTE, em relação a ele, a
prerrogativa de alterá-Io, unilateralmente, bem assim, modificar a prestação dos serviços
contratados, para melhor adequá-Ios às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos da CONTRATADA.

14.3 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou
em parte.

14.4 - Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste instrumento e da execução
de seu objeto.

14.5 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento o edital completo do CONVITE N.o
__ , , bem como a respectiva PROPOSTA DA CONTRATADA.

E, por se acharem assim as partes contratantes justas e acordadas,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, na
presença das testemunhas, para todos os efeitos legais.

BATATAIS/SP, __ de de

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS

SR. _
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _

2. _

3. _
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