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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de
limpe a n s Prédio Prl cipal e Anexo da Câmara Municipal de Batatais,
situada à Praça Dr. Washington Luis, 01 - Centro - Batatais/SP.

2 - Horário de Trabalho: A execução dos serviços deverá ser feita de
segunda à sexta-feira, entre 7:30 e 17:30 horas, observando as 8 horas diárias e as
44 semanais, respeitando, ainda, a produtividade da Contratada.

3 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com
eficácia e qualidade requerida.

DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS:

ITEM 1
Serviços de limpeza nos Prédios Principal e Anexo da Câmara Municipal

Características: As áreas internas são constituídas de áreas com pisos de granito,
cerâmica, madeira, porcelanato e carpete e as áreas externas, adjacentes e
circundantes aos prédios, são revestidas com pisos de cimento, lajota, cerâmica,
etc ..

1. DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS
Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte freqüência:

1.1. DIÁRIA

1.1.1. Limpar espelhos e lavar os pisos, bacias, assentos e pias dos sanitários e
das copas com os produtos de limpeza adequados, realizando a remoção de
sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em boas condições de
higienização durante todo o horário previsto de uso;

1.1.2. Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos
respectivos sanitários e demais locais que se façam necessários;

1.1.3. Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os de forma
apropriada;

1.1.4. Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris,
caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos,
etc.;

1.1.5. Sempre que recomendado utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de
evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis;

1.1.6. Varrer ou aspirar os pisos removendo os detritos, acondicionando-os
adequadamente e retirando-os para local apropriado;

1.1.7. Limpar os pisos cerâmicos, granitos, porcelanatos e similares;

1.1.8. Limpar o elevador com produto adequado;
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~ U .. r_J1.1.9. Limpar/remover o pó de capachos e tapetes; s~
1.1.10. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

1.2. SEMANAL

1.2.1. Lavar os azulejos dos sanitários e das copas com os produtos de limpeza
adequados, mantendo-os em boas condições de higienização;

1.2.2. Limpar atrás e embaixo dos móveis, armários e arquivos;

1.2.3. Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produtos adequados;

1.2.4. Limpar as forrações de couro, tecido ou plástico em todos os assentos e
poltronas existentes com produtos adequados;

1.2.5. Limpar os carpetes existentes;

1.2.6. Limpar todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões,
fechaduras, etc., com os produtos adequados;

1.2.7. Remover manchas e lustrar os pisos de madeira;

1.2.8. Retirar o pó e resíduos dos quadros, molduras, livros e caixas de arquivo
existentes;

1.2.9. Fazer a limpeza adequada das áreas externas adjacentes e circundantes dos
Prédios Principal e Anexo, removendo os detritos e acondicionando-os
apropriadamente;

1.2.10. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas externas citadas,
acondicionando-os apropriadamente;

1.2.11. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

1.3. MENSAL

1.3.1. Limpar e remover manchas, teias de aranhas de forros, paredes e rodapés;

1.3.2. Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios
adequados;

1.3.3. Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.

1.4. TRIMESTRAL

1.4.1. Limpar todas as luminárias e lustres por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e
difusores;

1.4.2. Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados;

1.4.3. Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.

ITEM 2

Serviços de Limpeza de Vidros, faces Interna e Externa.

Características: consideram-se vidros aqueles localizados nas fachadas da
Câmara Municipal. Os vidros se compõem de face interna e face externa.
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~2. DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

2.1. SEMESTRAL

2.1.1. Limpar todos os vidros, face interna, utilizando produtos de limpeza
adequados;

2.1.2. Limpar todos os vidros, face externa, utilizando produtos de limpeza
adequados.

DO PREÇO DE ACEITABILlDADE:

O preço total de aceitabilidade máxima para a contratação é de R$72.000,OO
(setenta e dois mil reais), considerando o valor mensal de R$6.000,OO (seis mil
reais).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Câmara designará um servidor integrante de seu quadro de pessoal, para
assegurar a execução dos serviços, em conformidade com as condições deste
Edita! e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela aprovação e aceite dos
mesmos.

A Câmara Municipal fornecerá todo o material de limpeza tais como desinfetantes,
saneantes, domissanitários, papéis higiênicos e os demais que se façam
necessários para a execução dos serviços;

Os equipamentos e utensílios necessários para a limpeza do prédio, tais como
vassoras, rodos, aspiradores de pó e os demais que se façam necessários para a
execução dos serviços, ficarão por conta da empresa contratada.

A empresa contratada deverá manter seu pessoal uniformizado, identificando-os
mediante crachás com fotografia e indicação da respectiva função, provendo-os,
ainda, dos equipamentos de proteção individual - EPI's;

8atatais/SP, \--_""""'-+-_ de __

A empresa contratada deverá nomear encarregado responsável pelos serviços,
para garantir o bom andamento dos trabalhos.

Pregoeira
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ANEXO 11

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(modelo)

(Deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, a qual solicitamos também,
que seja elaborada em CD, pen drive, etc. preenchida no programa que consta no
site da Câmara Municipal de Batatais, para agilizacão dos trabalhos no pregão).

PREGÃO N.o:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I

ITEM DESCRiÇÃO Custo Mensal Meses para Custo Total AnualCálculo
Serviços de limpeza nos

1 Prédios Principal e Anexo da 12
Câmara Municipal

DESCRiÇÃO Custo Unitário Quantidade Custo Total Anual

Serviços de Limpeza de
2 Vidros, faces Interna e 2

Externa - Semestral
TOTAL GLOBAL (Soma dos itens 1 e 2):

Batatais/SP, __ de de __

Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF/MF:
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ANEXO 111 ~1I~
CREDENCIAMENTO

(modelo)

PREGÃO N.o _, __
OBJETO:

A (nome do licitante),
por seu representante legal (doe. anexo), inscrita no CNPJ sob n. , com
sede credencia como seu
representante o Sr. (nome e qualificação), para em seu nome
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação
de propostas e lances verbais, e a prática de todo os demais atos inerentes ao pregão, na
sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4°, da Lei n? 10.520/2002.

Batatais/SP, __ de de __

Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF/MF:
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ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV
HABILITAÇÃO PRÉVIA

(modelo)

PREGÃO N.o _, __
OBJETO:

_____________________ (nome da empresa licitante) por
seu representante legal (doe. Anexo), inscrita no CNPJ sob n. , com
sede , nos termos do artigo 4°, VII, da Lei nO
10.520/2002, DECLARA, sob as penas da lei, que essa empresa ATENDE ÀS
EXIGÊNCIAS E CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PREVISTAS NO EDITAL, COM AS RESSALVAS DA LC n? 123/2006, que tem pleno
conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do
contrato, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e inexiste fato
superveniente impeditivo de sua habilitação e que não possui em seu quadro permanente
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16
anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos,
em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO 8.666/93. Declara ainda,
para efeito de habilitação, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da
Constituição Federal e na forma da Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo expressão da verdade, firmamos a presente, para os fins e efeitos de
direito, sob as sanções da lei e do edital respectivo.

Batatais/SP, __ de de _

Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF/MF:
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ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

(modelo)

PREGÃO N,o _, __
OBJETO:

A (nome do
licitante), qualificado como microempresa(ou empresa de pequeno porte), por seu
representante legal (doe. anexo), inscrita no CNPJ sob n. , com sede
___________________ , declara para os devidos fins de direito,
que possui os benefícios outorgados pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nO123, de
14 de dezembro de 2.006

Batatais/SP, __ de de __

Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF/MF:
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Site. wwwcarnarabatatars sp gov,br - e-mau camarabatatals@camarabatatals.sp,gov br



@âmara 4flffuniripal oa tllstância ccrturística oe ~atatais
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

Das Partes Contratantes

É na melhor forma de direito que as partes, abaixo-
assinadas, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa jurídica de
direito público, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ sob nO60.257.169/0001-53, situada na Praça Dr. Washington Luis, nO01, neste
ato legalmente representada pelo Sr. , RG nO
_______ , Presidente da Câmara Municipal, de ora em diante denominada

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
___________ , com sede na , na
cidade de 1 inscrita no CNPJ nO , neste ato
representada pelo Sr(a). , RG nO e do CPF nO
______ , na qualidade de residente e domiciliado à
______________ , de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATADA, nos termos e condições das cláusulas seguintes, aceitam e se
comprometem a cumprir fielmente até o final do presente, o seguinte:

simplesmente

Primeira: 1. - Do Objeto

1.1 - É objeto deste instrumento a Contratação de Empresa para a prestação de
serviços de limpeza, de nos Prédios Principal e Anexo da Câmara Municipal de
Batatais, por empreitada por preço global, situada à Praça Dr. Washington Luis, 01
- Centro, - Batatais/SP, conforme especificações contidas no Termo de Referência do
Edital (Anexo I).

Segunda: 2. - Do Preço e Forma de Pagamento

2.1 - Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de R$ ( ) a ser paga _

2.2 - Com relação ao item 1 do Anexo 11 deste Edital, o pagamento será efetuado
mensalmente dentro do prazo de 07 (sete) dias úteis (ou prazo superior ofertado pela
Licitante), a contar da entrega da nota fiscal de prestação de serviços, ou equivalente,
e do respectivo aceite, no Departamento de Finanças da Câmara Municipal, se a vista
e, se a prazo, no vencimento da fatura.

2.2.1 - Quanto ao item 2 do Anexo 11 deste Edital, o pagamento será efetuado dentro
do prazo de 07 (sete) dias úteis (ou prazo superior ofertado pela Licitante), a contar
da entrega da nota fiscal de prestação de serviços, ou equivalente, e do respectivo
aceite, no Departamento de Finanças da Câmara Municipal, se a vista e, se a prazo,
no vencimento da fatura.
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2.2.2 - Em ambos os casos (9.1 e 9.1.1), junto com a respectiva Nota Fiscal, a
contratada deverá fornecer, ao Departamento de Finanças da Câmara Municipal,
certidões de Regularidade Fiscal, de Seguridade Social e de FGTS;

2.2.3 - A Contratante poderá a qualquer tempo, solicitar a comprovação da
regularidade dos pagamentos salariais e encargos trabalhistas envolvendo todos os
empregados prestadores dos serviços;

2.3 - A Câmara designará um servidor integrante de seu quadro de pessoal, para
assegurar a execução dos serviços, em conformidade com as condições deste Edital
e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela aprovação e aceite dos
mesmos.

2.4 - O valor especificado a cláusula 2.1 corresponde ao preço total estimado para
consecução do objeto deste Contrato, e será pago por conta da verba orçamentária
3.3.90.34.

Terceira: 3. - Do Reajuste

3.1 - O reajuste será calculado em conformidade com a legislação vigente, e de
acordo com a seguinte fórmula:

( IGPM)
R = Po X IGPMo-1

Onde:
R = Parcela de reajuste;
Po = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato
no mês aplicação do último reajuste;
IGPM = Variação do IGPM - índice de Geral de Preços - Mercado, da Fundação
Getúlio Vargas , ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último
reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

A atualização de preços será processada a cada período completo de 12
(doze) meses, tendo como referência o mês de Janeiro/2019.

3.2 - 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.

Quarta: 4. - Do Prazo de Execução e Vigência

4.1 - O prazo de execução e vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses
e terá início e término , podendo
ser prorrogado nos termos da legislação.
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4.2 - Após a assinatura do Contrato, o prazo para iniciar os serviços licitados será de
05 (cinco) dias contados da expedição da ordem de serviço.

Quinta: 5. - Dos Encargos

5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato,
quer fiscais, trabalhistas ou previdenciários, serão suportados exclusivamente pela
CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer pagamentos destes
encargos.

Sexta: 6. - Sanções para o caso de Inadimplemento

6.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençada sujeitará a
contratada às seguintes penalidades:

a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento de
quaisquer das cláusulas contratuais;

b) Mu!ta diária de 2% (dois por cento) do valor do contrato, caso a Contratada não
executar os serviços no prazo determinado, depois de notificada na forma da lei.

6.2 - As multas pecuniárias deverão ser recolhidas nos cofres públicos após a
ciência, por parte da contratada, sob pena de comunicação oficial para a inscrição
como divida ativa e execução judicial.

6.3 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades mencionadas, poderá ser rescindido
o ajuste se ocorrido qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.?
8.666/93 e suas alterações, observadas as formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

Sétima: 7. - Força Maior

7.1 - Entende-se por força maior e caso fortuito: guerras, calamidade pública,
avalanches, terremotos, chuvas, tempestades, enchentes, perturbações civis,
explosões, ou quaisquer outros acontecimentos e ou fenômenos semelhantes dos
acima reiacionados 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 relativas ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a
existência de um destes motivos a CONTRATANTE. Enquanto perdurarem aqueles J
motivos, cessarão seus deveres e responsabilidades relativas à sua execução. lf

Praça Dr Washington LUIs 01· CEP 14300.000 - Tet (16) 3761·2514
Sue www.carnarabatatars sp gov br • e-mau camarabatatarsgpcamarabatatars sp 90V br



QIiimara~unidpal õa ~ztiintia Wuriztita õc ~
ESTADO DE SÃO PAULO ~"(" CG7~·.

~ FL >1·0 F--J
9~

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 da aplicação das sanções
previstas no Edital e neste instrumento, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir
as suas obrigações ora assumidas e também nos seguintes casos:

a) A não prestação dos serviços contratados, sem prejuízo da penalidade referida na
cláusula décima segunda deste instrumento;

b) - Fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público de não
atendimento de interesses públicos, em matéria de prioridade;

c) - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

d) - A dissolução da sociedade;

e) - A utilização total da verba orçamentária específica n? 3.3.90.34, destinada para a
execução dos serviços, constantes deste contrato.

8.2 - Em caso de retomada dos serviços, por deliberação da CONTRATANTE, fica
garantido o direito à CONTRATADA da continuação dos serviços até o seu término,
nos termos contidos no Edital e neste instrumento.

Nona: 9. - Do Recebimento dos Serviços

9.1 - O recebimento dos serviços será nos termos do art. 73, inciso I, letra "a" e "b",
da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Décima: 10. - Obrigações da Contratante

10.1 - Incumbe à CONTRATANTE, sem que a ela se limite sua responsabilidade,
dentre outras, o seguinte:
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10.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida
neste instrumento;

10.1.2 - Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços contratados;

10.1.3 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

10.1.4 - Extinguir o contrato, nos casos previstos;

10.1.5 - Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados.

10.1.6 - Expedir, sempre que necessário, o competente atestado de execução dos
serviços, parcial ou total.

10.1.7 - Fornecer todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos
plásticos para acondicionamento de detritos, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

10.1.8 Efetuar a programação dos serviços a serem executados pela CONTRATADA.

10.2 - A fiscalização será efetuada por intermédio da CONTRATANTE.

10.3 - No exercício da fiscalização, a CONTRATANTE terá acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e financeiros
da CONTRATADA, bem como aos equipamentos.

Décima Primeira: 11. - Obrigações da Contratada

11.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:

11.1.1 - Executar os serviços de limpeza nos Prédios Principal e Anexo da Câmara
Municipal de Batatais, nos termos do Anexo I do Edital da Licitação;

11.1.2 - 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 multa estipulada neste contrato;

11.1.3 - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato;

11.1.4 - Prestar serviço adequado na forma prevista no Edital e Anexos,
normas técnicas aplicáveis à espécie e no presente instrumento;

11.1.5 - Prestar contas da gestão do serviço à CONTRATANTE, sempre que
solicitada;

11.1.6 - Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço contratado;
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11.1.7 - Zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação dos serviç~"~~1~~

11.1.8 - Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e
outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;

11.1.9 - Fornecer e manter todos os equipamentos e utensílios necessários à
execução dos serviços;

11.1.10 - Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua
propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
Contratante.

11.1.11 - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás,
provendo-os, ainda, dos equipamentos de proteção individual -EPI's;

11.1.12 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações
da Câmara Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de
Segurança e Medicina do Trabalho;

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

11.3 - O caso de inadimplemento, bem como de inexecução total do contrato,
ensejam a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

11.4 - Durante a execução do Contrato Administrativo a Contratada deverá manter
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Décima Segunda: 12. - Da Multa

12.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 20% (vinte por cento) do valor da
contratação à parte que infringi-Io em qualquer de suas cláusulas, em favor da parte
inocente ou prejudicada, sem prejuízo das aplicações das penalidades previstas na
Lei.

12.2 - Se a Contratada não executar os serviços no prazo determinado após
notificada na forma da Lei, incidirá em mora e responderá pelo pagamento de multa
diária de 2% (dois por cento) sobre o valor da adjudicação, exceto quando o atraso se
der por motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Câmara Municipal.

Décima Terceira: 13. - Do Foro

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer dúvida ou
litígio oriundo da execução deste instrumento, com renúncia expressa pelas partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Décima Quarta: 14. - Das Disposições Gerais

14.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei n? 8.666/93 e os casos
omissos regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-
se-Ihes supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.

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 Pregão
Presencia I N° , bem como a respectiva PROPOSTA DA CONTRATADA.

E por se acharem, assim, as parte 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.

ICIPAL DE BATATAIS,
t-- DE __

MUNICIPAL

Testemunhas:
1. _
2. _
3. _
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ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(modelo)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com
o estabelecido na Resolução nO01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) ° acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentf~~~
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCALeDATA: _

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: -------------------------------------------------------
Cargo: ~--------------------------
CPF: RG:-------------------------- ------------------------
Data de Nascimento: __ /__ /__
Endereço residencial completo: _
E-mail institucional _
E-mail pessoal : _
Telefone(s): _
Assinatura: ----------------------------------------------------

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: -------------------------------------------------------Cargo: _
CPF: RG: -------------------------
Data de Nascimento: / /--------
Endereço residencial completo: _
E-mail institucional ----------------------------------------------E-mail pessoal : _
Telefone( s) : _
Assinatura: _

Pela CONTRATADA:
Nome: -------------------------------------------------------Cargo: _
CPF: RG: ------------------------Data de Nascimento: __ /__ / _
Endereço residencial completo: _
E-mail institucional ----------------------------------------------
E-mail pessoal: _
Telefone(s): _
Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSiÇÃO DO TCE-SP
(modelo)

CONTRATANTE:
CNPJ N°:
CONTRATADA:
CNPJ N°:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:

~ VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes á correspondente licitação,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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