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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019
ADO Mo
Das Partes Contratantes
. É na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de
um lado a CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa jurídica de direito público, com
sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº
60.257.169/0001-53, situada na Praça Dr. Washington Luis, nº 01, neste ato legalmente
representada pelo Sr. Sebastião Santana Junior, Presidente da Câmara Municipal RG
nº 10.199.205-1, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa BARBO SEGURANÇA EIRELI EPP, com sede na rua Jose Elidio Campez,
nº 570, Jardim Elena, na cidade de Batatais/SP, inscrita no CNPJ nº 11.179.823/0001-42,
neste ato representada pelo Sr. Reginaldo Barbo, RG nº 29.513.300-4 e do CPF
nº 221.291.758-99, na qualidade de diretor proprietário, residente e domiciliado na rua Jose
Elidio Campez, nº 570, bairro Jardim Elena, Batatais/SP, 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:
Primeira: 1 —- Do Objeto
1.1 — É objeto deste instrumento a contratação de serviços de vigilância armada a serem
realizados nos prédios Principal e Anexo da Câmara Municipal de Batatais/SP, situada na
Praça Dr. Washington Luís, 01 - Centro, - Batatais/SP, conforme especificações contidas no
Termo de Referência do Edital (Anexo 1).
Segunda: 2. - Do Preço e Forma de Pagamento
 
2.1 — Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de até R$ 96.102,00 (noventa e seis mil cento e dois reais) a
ser paga em 12 parcelas.
 
2.2 — 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 pelo servidor designado, no Departamento
de Finanças da Câmara Municipal, se à vista e, se a prazo, no vencimento da fatura.
 
2.2.1 — 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;
 
2.2.2 — À Contratante poderá a qualquer tempo, solicitar a comprovação da regularidade dos
pagamentos salariais e encargos trabalhistas envolvendo todos oB empregados prestadores
dos serviços; o
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