
8.7. Entregar à Instituição Financeira.
1. Recibo do arquivo enviado.

8.7.2. Mensagem de aceilação! rejeição
do arquivo enviado.
8.8. Efeluar os pagamentos nas
condições e preços pactuados,
8.9. Indicar, formalmente, Servidor como
Fiscal de Contrato para acompanhamento
e fiscalização da execução contratual,
8.10. Permitir o acesso de funcionários da
CONTRATADA às suas: dependências,
para a entrega do que se fizer necessário
e das Notas Fiscais/Faluras, nos dias e
horários determinados.
811. Prestar as: informações: e os
esclarecimentosatinentes a execução dos
serviços que venham a ser solicitados à
CONTRATADA
8.12. Fiscalizar o cumprimento da
execução do objeto, especialmente
quanto à conferência das quantidades e
qualidade dos serviços: prestados, bem
como, comunicar, formalmente a
CONTRATADA, a ocorrência de falhas
consideradasde natureza grave durante a
sua execução,
9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A CONTRANTE poderá: rescindir
administrativamente o presente contrato,
independente de aviso ou interpretação
judicial ou extrajudicial nos casos
previstos nos artigos 77 a 80 da Lei
Federal 8.666/83 e legislação
subsequente.
9.2, O presente contrato poderá: ser
rescincido qualquera tempo, por qualquer
das partes, sem que tenham direito a
quaisquer indenizações ou
compensações, mediante denúncia
escrita com 30 (lrinte) dias de
antecedência, contados a partir da data
de recebimento da referida comunicação
pela outra parte.
9.3. A CONTRANTE poderá denunciar o
credenciamento caso: seja constatada
qualquer irregularidade na observância e
cumprimento das normas fixadas: neste
ecital e na legislação: pertinente, sem
prejuízo do contraditório e ampla defesa,
9.4. Em caso de rescisão ou renúncia, se
a interrupção das atividades em

causar prejuízo à
o da contratante, será

observado o prazo de noventa dias para
ocomer à rescisão, Se neste prazo o
contratado negligenciar na prestação de
serviços que vierem a ser contratados, a
multa poderá ser duplicada,
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS
PENALIDADES
10.1. O não cumprimento das obrigações
assumidas no presente contrato ou a
ocorrência das hipóteses previstas: nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666,
de 21 de junho de 1993, atualizada pela
Lei Federal no 8.883, de 8 de junho de
1994, autorizam, desce Já, a
CONTRATANTE a rescindir
unilateralmente este contraio,
indepencentemente de interpelação
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto
nos arigos 79 e 80 do mesmo diploma
legal.
102. Aplicam-se a este contato as
sanções estipuladas na Lei Federal no
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8.966/9e no instrumento convocatório
conelato, que a CONTRATADA declara
conhecerintegralmente
10.3. No caso de rescisão administrativa
unilateral, a CONTRATADA reconhecerá
os direilos da CONTRATANTE de aplicar
as sanções previstas no Edital, neste
ajuste e na legislação que rege a licitação.
10.4. A aplicação de quaisquer sanções
referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilidade civil da CONTRATADA
pela inexecução total ou parcial do objeto
ou pela inadimplência,
105. A aplicação das penalidades não
impede a CONTRATADA de exigir o
ressarcimento dos: prejuízos: efetivados
decorrentes de quaisquer faltas cometidas
pela CONTRATADA
10,6, A CONTRATADA nãoincorrerá nas
multas previstas neste contrato, quandoo
atraso na execução do contralo for
motivado por força maior, easofortuito ou
fato do principe.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO
TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE
DADOS
11.1. As Partes se comprometem: a
cumprir a Legislação: Brasileira sobre
segurança da informação, privacidade e
proleção de dados, incluindo-se a Lei no
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), considerando a
necessidade de compartilhamento de
dados pessoais para a realização: da
alividade de Arrecadação, objeto do
presente contrato.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-
FORO:
121. O Foro compelente para toda e
qualquer ação decorrente do presente
contralo é o da Comarca de Balatais/SP.
E, por estarem justas: e contratadas,
assinam o presente contrato, para todos
os fins de direito.
Batalais/P, __ de _ de

 

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA N.o 03/2022
De 11 de novembro de 2022,

BRUNA FRANCIELE TONETI,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DA ESTÁNCIA TURÍSTICA DE
BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO,
No USO DE SUAS COMPETÉNCIAS E
ATRIBUIÇõES LEGAIS CONFERIDAS
PELO DECRETO MUNICIPAL
4.132/2022.
Pela presente Portaria, DESIGNA oS.
DrALEXANDRE PALMA GIRARDI,
portador do RG no 10.597.816-4 e do CPF
no 081.955.838-90, para exercer a função
de MÉDICO AÚDITOR, em caráter
permanente, para atuação em todas as
ações necessárias ao desempenho dos
serviços pactuados com esta
administração municipal, em especial
devendo conferir, "auditar, assinar e
fiscalizar a correta execução dos serviços

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022.
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médicos no âmbito desta administração
municipal.
REGISTRADA, PUBLIQUE-SE

SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÁNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS,
EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022.
BRUNA FRANCIELLE TONETI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PUBLICADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESTÁNCIATURÍSTICA DE BATATAIS, E
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA

DATA SUPRA.

SECRETARIAMEIO AMBIENT

EDITAL N.o 011/20228MMA, EDITAL

DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA,

 

O Departamento Municipal de Controle e

Fiscalização Ambiental, da Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, com fulcro

no ar. 112 da Lei Municipal no

3.604/2019, considerando: a. devolução

das inimações enviadas pelos Correios,

intima os abaixo relacionados da lavratura

de Auto de Infração, concedendo-hes 30

dias a partir da data de publicação deste,

para interporem recurso junto à Comissão

Julgadora, por intermédio do: Protecelo

Geral do Município de Batatais ou

realizarem o pagamento dosvalores.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

Aulo de Decis
M | | 00Pa| valor

Alexandre 101/202 R$
CesarRiei 2 Mul? são,00 |

Aparecida
de Fálima ooo? Multa são oo
Danezel _ 1
Elon
Alves de 108/202 R$
Morais - 2 Mula 300,09
ME.
Jarcim
Arlindo R$
Popin 109/202 mula 14181
Batatais o
SPE Ltda.
Marcelo
Lazzaini 1922| nula R$
EAM o 500,00

Chiampi --
Moacir 0967202 R$
Franzonl 2 Mula sg97

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIP E BATATAIS    

ORION FRANCISCO sssraco deferm distaso:
onori riscovimos

MARQUES HRR no ospasos
JUNIOR;SB91032480
5 ao

  



Atos do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Batatais
Site: uww.camarabatatais.sp.gov.br

Edital de Tomada de Preços no
003/2022

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
CAMARA MUNICIPALDE BATATAIS,
designada pelo Ato no 75 da Presidência,
de 01 de novembro de 2022, usando de
suas atbuiçõeslegais,
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FAZ SABER que se acha aberta nesta
Câmara Municipal, TOMADA DE
PREÇOS para Contratação de empresa
para o fomecimento de materiais e mão-
de-obra, objetivando a Implantação: do
Sistema de Energia  Folovoltsica na
Câmara Municipal de BatalaisSP, de
conformidade com o que estabelece a Lei
No. 8.666/93 e alterações subsequentes
Os interessados poderão obler maiores
informações na Câmara Municipal,
situada na Praça Doutor Washingion Luis,
No. 01, Centro, nos dias úteis, das 09:00
às 17:00 horas.

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022
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A obtenção do Edital é gratuita atrvés do
site: wi.camerabatatais.sp.gov.br .
ENCERRAMENTO: DIA 29/11/2022, As
Os:ão HORAS,
ABERTURA: DIA 29/11/2022, As 0945
HORAS.
LOCAL;CAMARA MUNICIPAL.
CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,
EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
JÚLIO EDUARDO MARQUES PAREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARCELO DAMASCENA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE

LICITAÇÃO

 

ALERTA

A Secretaria de Saúde de Batatais

novamente recebeu denúncias de que pessoas vestindo jaleco

branco estariam tentando entrar em residências da cidade se

passando por fisioterapeutas da rede pública de saúde.

A maioria das reclamações desta terça-feira (8) chegou das

imediações do bairro Jardim Santa Luzia (Vila Lopes).

Os atendimentos de fisioterapia requerem encaminhamento feito

pela rede de saúde exclusivamente para os serviços prestados no

Centro de Saúde 1 (Centro), Abade? (Associação Batataense dos

Deficientes Físicos) e clínica do Claretiano.

Diante das informações, a Secretaria de Saúde orienta para que os

municipes não abram suas residências.

Emcaso 

&

de dúvida na Secretaria de

 

Saúde (16) 3662-9908.

P ALT/57,35, GQSEMUSAEstância Turist

doam tajalporORION FRANCISCO --MARQUES RIUL ---JunioRaso osp4ãos Dogg massons


