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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2022 “L

Penchoiia"

Das Partes Contratantes

_ E na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de
um lado a CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa juridica de direito publico, com

sede nesta cidade de Batatais, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob
n° 60.257.169/0001-53, situada na Praca Dr. Washington Luis, n° 01, neste ato legalmente
representada pelo Sr. Julio Eduardo Marques Pereira, RG n° 19.732.324-8 - SSP/SP, e

CPF n° 081.383.408-27, Presidente da Camara Municipal, de ora em diante denominada

simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa 2001 TELECOMUNICAGOES
LTDA, com sede na rua Parana, n° 536, bairro Santo Antonio, na cidade de Batatais/SP,
inscrita no CNPJ n° 62.591.581/0001-30, neste ato representada pelo Sr. Carlos Henrique de
Oliveira, RG n° 18.336.887-3 -SSP/SP e do CPF n° 075.463.368-30, na qualidade de
Socio-diretor, residente e domiciliado Emidio Bradaschia, n° 244, bairro Castelo, na cidade
de Batatais/SP, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos e
condigdes das clausulas seguintes, aceitam e se comprometem a cumprir fielmente até o
final do presente, o seguinte:

Primeira: 1 -Do Objeto
1.1
1.2 - E objeto deste instrumento a contratagc&o de servigos de Monitoramento Eletronico a

serem realizados no prédio Principal e Anexo da Camara Municipal de Batatais/SP,
situada na Praga Dr. Washington Luis, 01 - Centro, - Batatais/SP, conforme
especificacdes contidas na proposta enviada pela CONTRATADA.

1.2.1 - Os servigos de Monitoramento serao prestados 24 horas por dia todos os dias da
semana, inclusive finais de semanas, feriados e pontos facultativos;

1.2.2 -A empresa CONTRATADA utilizara o sistema de alarme e cameras de seguranca
existentes na sede da CONTRATANTE;

1.2.3 -Os servicos de Monitoramento Eletronico consistem em:

1.2.3.1 =Monitorar o sistema de alarme existente nos prédios, com o envio de apoio tatico
quando ocorrer eventos relacionados aos disparos da central de alarme;

1.2.3.2 - No caso de disparo de alarme, a empresa devera dirigir-se com veiculo proprio
até a sede da CONTRATANTE;

1.1.3.3 - Verificando alguma ocorréncia ou anormalidade dentro dos prédios ou nas suas
imediagdes, os monitores deverao tomar as providéncias que Ihe couberem, inclusive, se for
o caso, acionar a Policia Militar, a Guarda Municipal de Batatais, bem como os responsaveis
pela CONTRATANTE;

1.1.4 - Monitorar as cameras de seguranca atentando para qualquer ocorréncia ou
anormalidade dentro dos prédios ou nas imediacg CONTRATADA, tomando as
providéncias necessarias. %/>  
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Segunda: 2. - Do Prego e Forma de Pagamento

2.1 - Pela prestacdo dos servicos ora contratados, a CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA a importancia de até R$1.392,00 (mil, trezentos e noventa e dois reais) a ser

paga em 12 parcelas.

2.2 - O0 pagamento sera efetuado mensalmente, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis (ou

prazo superior ofertado pela CONTRATADA), a contar da entrega da nota fiscal de

prestacao de servicos, ou equivalente, e do respectivo aceite pelo servidor designado, no

Departamento Financeiro da Camara Municipal, se a vista e, se a prazo, no vencimento da

fatura.

2.2.1 - Junto com a respectiva Nota Fiscal, a CONTRATADA devera fornecer, ao

Departamento Financeiro da Camara Municipal, certiddes de Regularidade Fiscal, de

Sequridade Social e de FGTS;

2.2.2 - A CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar a comprovacao da

regularidade dos pagamentos salariais e encargos trabalhistas envolvendo todos os

empregados prestadores dos servicos;

2.3 - A Camara designara um servidor integrante de seu quadro de pessoal, para assegurar

a execucao dos servigcos, em conformidade com as condicdes das clausulas contratuais e

que sera responsavel pela aprovacao e aceite dos mesmos.

2.4 - O0 valor especificado na clausula 2.1 corresponde ao prego total estimado para

consecucao do objeto deste Contrato, e sera pago por conta da verba orcamentaria

33.30.90.

Terceira: 3. - Do Reajuste

3.1 - Os pregos somente serao reajustados nos termos permitidos em lei, obedecida a

periodicidade anual, pelo Indice Geral de Pregos - Mercado IGP-M, divulgado pela

Fundacao Getulio Vargas.

3.2 - Na hipotese deste indice tornar-se indisponivel ou ocorrer a impossibilidade ou

impedimento de sua utilizacao, ele sera substituido por outro escolhido de comum acordo

entre as partes.

Quarta: 4. - Do Prazo de Execugao e Vigéncia

4.1 - O0 prazo de execucao e vigéncia do presente contrato sera de 12 meses e tera inicio

em 17 de agosto de 2022 e término em 17 de agosto de 2023, podendo ser prorrogado nos

termos da legislacao.

4.2 - Apos a assinatura do Contrato, o prazo para mlcuar os servicos licitados sera de até 0
(cinco) dias contados da expedicao da ordem de ser
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5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato, quer
fiscais, trabalhistas ou previdenci@drios, serao suportados exclusivamente pela
CONTRATADA, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer pagamentos destes encargos.

Sexta: 6. - Sangodes para o caso de Inadimplemento

6.1 - A inobservancia de qualquer clausula ou condicGes aqui avencadas suyjeitara a
CONTRATADA as seguintes penalidades:

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

b) Multa didaria de 2% (dois por cento) do valor do contrato, caso a CONTRATADA nao
executar os servicos no prazo determinado, depois de notificada na forma da lei.

6.2 - As multas pecuniarias deverao ser recolhidas nos cofres publicos apos a ciéncia, por
parte da CONTRATADA, sob pena de comunicacao oficial para a inscricao como divida ativa
e execucao judicial.

6.3 - Sem prejuizo da aplicacao das penalidades mencionadas, podera ser rescindido o
ajuste se ocorrida qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93 e
suas alteracdes, observadas as formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

Sétima: 7. - Forga Maior

7.1 - Entende-se por forca maior e caso fortuito: guerras, calamidade publica, avalanches,
terremotos, chuvas, tempestades, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, ou quaisquer
outros acontecimentos e ou fendmenos semelhantes dos acima relacionados ou de forca
equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer parte interessada que, mesmo
agindo diligentemente, nao consiga impedir sua ocorréncia e impossibilitem a prestacao dos
servicos.

7.2 - O termo "fato do principe" inclui qualquer atraso causado por legislacao ou
regulamentacao que venha obstar ou retardar a prestacao dos servicos.

7.3 - O termo "forca maior" nao inclui greves na propria firma CONTRATADA.

7.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por motivo
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe de cumprir os deveres e responsabilidades
relativas ao seu trabalho, devera comunicar imediatamente a existéncia de um destes
motivos a CONTRATANTE. Enquanto perdurarem aqueles motivos, cessarao seus deveres
e responsabilidades relativas a sua execucao.
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7.5 - O tempo especificado para a prestacao dos servigcos, devera ser es’fefldfdb pelo
periodo que seja necessario para compensar o tempo de interrupgcao causado pelo motivo
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe. Se o impedimento causado por motivo de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, estender-se por prazo superior a 45 (quarenta
e cinco) dias, impossibilitando o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE podera
rescindi-lo, no todo ou em parte, mediante notificacao por escrito a CONTRATADA.

7.6 - O0 comunicado sobre forga maior, caso fortuito ou fato do principe sera julgado ao
recebimento deste, referente a aceitacao ou nao do fato como forca maior, caso fortuito, ou
fato do principe, mas a CONTRATANTE podera contestar, em fase ulterior, a veracidade da
ocorrencia.

Oitava: 8. - Da Rescisao

8.1 - A rescisao do presente instrumento se operara independentemente de notificacao ou
interpelagao judicial ou extrajudicial, além da aplicacao das sangdes previstas neste
instrumento, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir as suas obrigacoes ora
assumidas e também nos seguintes casos:

a) A nao prestacao dos servicos contratados, sem prejuizo da penalidade referida na
clausula décima segunda deste instrumento;

b) - Fato superveniente que implique na manifestacao pelo Poder Publico de nao
atendimento de interesses publicos, em matéria de prioridade;

c) - A decretacao de faléncia ou instauracao de insolvéncia civil;

d) -A dissolugao da sociedade;

e) - A utilizacao total da verba orcamentaria especifica n° 33.90.30, destinada para a

execucao dos servicos, constantes deste contrato.

8.2 - Em caso de retomada dos servicos, por deliberacao da CONTRATANTE, fica garantido
o direito a CONTRATADA da continuacao dos servigos até o seu termino, nos termos
contidos neste instrumento.

Nona: 9. - Do Recebimento dos Servigos

9.1 - O0 recebimento dos servigcos sera nos termos do art. 73, inciso I, letra "a" e "b", da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracdes subsequentes

   

Décima: 10. - Obrigagoes da Contratante

10.1 - Incumbe a CONTRATANTE, sem que a el ite sua responsabilidade, dent

outras, o seguinte:
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10.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabéfacidaDééte
instrumento;
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10.1.2 - Fiscalizar permanentemente a prestacao dos servicos 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 servicos prestados.

10.1.6 - Expedir, sempre que necessario, o competente atestado de execucao dos servicos,
parcial ou total.

10.1.7 - Efetuar a programacao dos servicos a serem executados pela CONTRATADA.

10.2 - A fiscalizacao sera efetuada por intermédio da CONTRATANTE.

10.3 - No exercicio da fiscalizacao, a CONTRATANTE tera acesso aos dados relativos a
administracao, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e financeiros da
CONTRATADA, bem como aos equipamentos.

Décima Primeira: 11. - Obrigagoes da Contratada

11.1 - Sao obrigacdes da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:

11.1.1 - Executar os servicos de Monitoramento Eletrodonico, nos Prédios Principal e Anexo
da Camara Municipal de Batatais, nos termos da proposta enviada para CONTRATANTE;

11.1.2 - Comparecer, sempre que solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horario por ela
estabelecido, a fim de receber e fornecer informacdes, instrugdes e acertar providéncias;

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

11.1.4 - Prestar serviccq adequado na forma prevista na proposta enviada para
CONTRATANTE, e nas normas técenicas aplicaveis a espécie e no presente instrumento;

11.1.5 - Prestar contas da gestao do servigco a CONTRATANTE, sempre que solicitada;

11.1.6 - Cumprir e fazer cumprir as normas do servigo contratado;

11.1.7 -Zelar pela manutencao dos bens utilizados na prestacao dos servigcos; W

11.1.8 - Observar a legislacao trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outr
disposicdes previstas em normas coletivas da categoria profissional;
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11.1.9 - Fornecer e manter todos os equipamentos e utensilios necessdrios a execti¢&w dos

servicos;

11.1.10 - Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensilios de sua propriedade;

11.1.11 - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachas, provendo-os,

ainda, dos equipamentos de seguranca necessarios;

11.1.12 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagcdes da

Camara Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e

Medicina do Trabalho;

11.2 - As contratacdes, inclusive de mao-de-obra, feitas pela CONTRATADA, serao regidas

pelas disposicdes de direito privado e pela legislacao trabalhista, nao se estabelecendo

qualquer relagcao entre os terceiros contratados e a CONTRATANTE.

11.3 - O0 caso de inadimplemento, bem como de inexecucao total do contrato, ensejam a

sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei.

11.4 - Durante a execucao do Contrato Administrativo a CONTRATADA devera manter

todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas.

Décima Segunda: 12. - Da Multa

12.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 20% (vinte por cento) do valor da contratacao

a parte que infringi-lo em qualquer de suas clausulas, em favor da parte inocente ou

prejudicada, sem prejuizo das aplicacoes das penalidades previstas na Lei.

12.2 - Se a CONTRATADA nado executar os servigos no prazo determinado apos notificada

na forma da Lei, incidira em mora e respondera pelo pagamento de multa digria de 2% (dois

por cento) sobre o valor da adjudicacao, exceto quando o atraso se der por motivo de forca

maior, devidamente reconhecido pela Camara Municipal.

Décima Terceira: 13. - Do Foro

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer duvida ou litigio

oriundo da execucao deste instrumento, com renuncia expressa pelas partes de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Décima Quarta: 14. - Das Disposigoes Gerais

  

  

14.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei n° 8.666/93 e os casos omissq

regulam-se pelas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando—se-Ih:\
supletivamente, os principios da teoria geral dos-gontratos e as disposicdes de dir

privado.
® %éfiy/
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14.2 - O0 regime juridico deste contrato confere a CONTRATANTE, em relagaoerele a
prerrogativa de altera-lo unilateralmente, bem assim modificar a prestagcao dos servicos
contratados para melhor adequa-los as finalidades de interesse publico, respeitados os
direitos da CONTRATADA.

14.3 - O0 presente contrato nao podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte.

14.4 - Constituira encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalizacao deste instrumento e da execucao de
seu objeto.

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

CAMARA MUNICIPAL DEBATATAIS

 

CARLOS
Socio-diretor da 2001 Telecomunicagoes LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHA

flay/wA/

1. Marcos Nunes Santana
Vice Presidente

2. Gustavo Domingos Rastelli
Primeiro SecretariqA    

Segundo Secretario
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