CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO
Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA O PLENÁRIO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO-SP.

EDITAL
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

Processo: N°: 005/2018
Pregão: n° 005/2018
Data: 07 de Dezembro de 2018
Horário: 09h00

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA O PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO-SP.

Local: Avenida Romeu Maia Souto, n°. 20, Centro, José Bonifácio - SP, CEP:
15.200-000 (Sede da Câmara Municipal de José Bonifácio-SP).

PREÂMBULO

A Câmara Municipal de José Bonifácio, mediante a Pregoeira, designada pela Portaria n°
008/2018 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
acima indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, dentro da especificação, conforme descrito neste Edital
e seus Anexos. Por apresentar valores estimados até R$ 51.336,73 (cinquenta e um mil
trezentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos) em conformidade com a lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, regida pela Federal n° 10520 de 17 de
julho de 2002 e pelo Decreto Municipal n°. 1931, de 30 de março de 2007, pelo Decreto
Municipal n° 2551, de 05 de agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e de acordo com as condições fixadas
neste instrumento.

1 - DO EDITAL E SEUS ANEXOS
1.1.0 Edital da presente licitação estará disponível a qualquer interessado, das 08h às 17h,
na sede da Câmara Municipal, à Avenida Romeu Maia Souto, n°. 20, Centro, José
Bonifácio - SP e pelo site www.Iicitacaocamarajosebonifacio.sp.gov.br

1.2. Constituem anexos do presente EDITAL:

ANEXO I - Modelo de Proposta
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ANEXO II - Modelo de documento de Credenciamento
ANEXO III - Modelo da Declaração de não Contratação de Menor
ANEXO IV - Modelo da Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação
ANEXO V - Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos.
ANEXO VI - Modelo Ficha de dados do Representante Legal (Opcional),
ANEXO VII - Modelo Declaração de enquadramento como ME ou EPP; quando for
ocaso.
ANEXO V III - Minuta de Contrato.

II - O B JETO
2.1. - AQ U ISIÇÃ O E INSTALAÇÃO DE C A RPETE PARA O PLEN Á RIO DA
CÂMARA M U N ICIPA L DE JO S É BONIFÁCIO-SP, como descritos no Anexo I que
é parte integrante deste edital.
2.2. - É parte integrante deste Edital, a minuta de Contrato e demais anexos.

III - DA PA R TICIPA Ç Ã O
3.1 - Poderão participar deste pregão as empresas que satisfaçam as condições e
disposições contidas neste edital e anexos;
3.2 “• As licitantes deverão apresentar, na data, horário e local previstos no preâmbulo
deste edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n°. 01, sua
proposta comercial conforme solicitado no item V deste edital, e no envelope n°. 02 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada no item VII deste edital, sendo
que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e
telefone, os seguintes dizeres:
Câmara Municipal de José Bonifácio-SP
Envelope n° 1- “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo n° 005/2018
Pregão n° 005/2018
Câmara Municipal de José Bonifácio-SP
Envelope n° 2 “DOCUMENTAÇÃO”
Processo n° 005/2018
Pregão n° 005/2018
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3.3- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes
condições:
3.4 - Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
3.5 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso ou por esta tenha sido declarada inidôneas;
3.6 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;
3.7 - Estrangeiras que não funcionam no país.

IV - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- O licitante deverá entregar na abertura da sessão do Pregão:
4.2- Procuração ou credencial outorgando poderes para praticar atos decisórios em nome
da empresa licitante e cópia do contrato social e demais alterações contratuais, se for
consolidado poderá entregar apenas a última alteração consolidada, se esta se fizer
representar por procurador ou preposto; caso seja a licitante representada pelo próprio
sócio proprietário este deverá entregar cópia do contrato social ou alteração contratual,
da forma acima explicada.
4.3- Cópia de Documento Identidade ou CNH (que contenha foto).
4.4- Declarações expressa de Atendimento dos Requisitos de Habilitação conforme
modelo do Anexo IV.
4.5- As microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar além dos
documentos citados nos itens anteriores, comprovação de enquadramento em um dos dois
regimes ou DECLARAÇÃO CONFORME MODELO NO ANEXO VII, para que
possa ter o benefício do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na
forma do disposto na Lei Complementar n° 123/2006 e alterações.
4.6- A procuração/credencial deverá ser por instrumento público ou particular
autenticada em cartório. Conforme modelo anexo II.
4.7- A não realização do credenciamento não implicará na exclusão da proponente do
certame licitatório, entretanto, tornará a licitante impedida da formulação de lances, bem
como implicará na aceitação de todos os atos praticados pelo Pregoeiro durante a Sessão,
ocasionando inclusive, a decadência do direito de recurso.
4.8- Os documentos de credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas em
cartório competente ou por servidor da administração do Poder Legislativo local.

Obs.: Os Documentos de Credenciamento deverão ser entregues fora dos envelopes
da Licitação.
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5.4- Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à
execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de José
Bonifácio, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários.
5.5- A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.

VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1- Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço GLOBAL.
6.2- As proponentes licitantes que apresentarem a proposta obtida através do menor
preço, às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela,
ou quando não houver pelo menos 03 (três) proponentes com ofertas nas condições
definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto
nos incisos VIII e IX, do art. 4o, da Lei Federal n° 10.520/02.
6.3- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item XVII deste edital.
6.4- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço unitário.
6.5- O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a
respeito.
6.6- Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias
pela licitante que a tiver formulado, e enviado a documentação apresentada na própria
sessão.
6.7- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro, o que
lhe garante o direito de assinatura do Contrato de Fornecimento.
6.8- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a respectiva proponente
declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto definido no objeto deste edital.
6.9- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio,
sendo-lhe facultado este direito.
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6.10- Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste edital, a proposta será desclassificada.
6.11- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
6.12- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
6.13- A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo
pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.14- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a aquisição.

VII - DOCUMENTAÇÃO - (ENVELOPE N°. 2)
7.1- O envelope n°. 02 - DOCUM ENTAÇÃO, deverá conter as seguintes declarações e
documentos:
7.1.1- Da Documentação:
7.1.1.1- Para habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos relativos à
eleição de seus administradores;
7.1.1.2- Para qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (com validade máxima de 90
dias) expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da licitante (Fórum).
7.1.1.3- Para prova de regularidade fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes;
c) Regularidade para com a Fazenda Pública Federal;
d) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
e) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede.
(mobiliária e imobiliária);
f) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS;
g) Certidão de Regularidade Trabalhista expedida pelo TST (CNDT).
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7.2- O licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, conforme modelo em anexo (Anexo V).
7.3- O licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII do art. T da Constituição Federal de 1988 (Lei n°. 9.854/99),
conforme modelo em anexo (Anexo III).
7.4- Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da
Imprensa Oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam apresentados
os originais para conferência pelo pregoeiro. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não
ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas por parte do pregoeiro.
7.5- Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação constante
do item
7.6- e suas alíneas, que será devidamente conferida pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (Lei
Com plem entam 0 123/2006).

OBS: O código de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
apresentado nas declarações deverá, obrigatoriamente, ser o mesmo da proposta
comercial e do documento fiscal apresentado para liquidação da despesa.

VIII - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1- Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório de Pregão, protocolando o ato tempestivamente no Protocolo Câmara
Municipal de José Bonifácio à Avenida Romeu Maia Souto, n° 20, Centro, CEP: 15.200000, José Bonifácio-SP, e encaminhado ao Pregoeiro.
8.1.1- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
8.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.

IX - DOS RECURSOS
8
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9.1- Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
9.3- Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito
suspensivo.
9.4- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Câmara Municipal, localizado na Avenida Romeu Maia Souto, n° 20, Centro, José
Bonifácio-SP, CEP 15.200-000.
9.6- Qualquer ato, seja ele recurso ou contra recurso, deverá também ser protocolado pelo
autor do ato tempestivamente no Protocolo da Câmara Municipal à Avenida Romeu Maia
Souto, n° 20, Centro, CEP: 15.200-000, José Bonifácio-SP, e encaminhado ao Pregoeiro.

X - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
10.1 - Os valores contratados poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65,
II “d” da Lei 8.666/93;
10.1.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

X I- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
01.031.0010.2001.0000.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

XII - CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1- A licitante vencedora e a Câmara Municipal celebrarão contrato de aquisição e
instalação, nos moldes da minuta constante do anexo VIII deste edital.
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12.2- Se a licitante vencedora não comparecer na Câmara Municipal de José Bonifácio a
fim de assinar o contrato dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente
convocada, ensejará a aplicação da multa prevista no título SANÇÕES deste edital.
12.3- Em caso da licitante vencedora não assinar o contrato no prazo estabelecido
reservar-se-á a Câmara Municipal de José Bonifácio, o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas
condições propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou
revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora
neste edital.
12.4- Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser
desclassificada se a Câmara Municipal tiver conhecimento de fato desabonador à sua
habilitação, conhecido após o julgamento.
12.5- Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos
no item anterior, a Câmara Municipal de José Bonifácio poderá convocar as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n°
10.520/2002.
12.6- O contrato de aquisição a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser
rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou
extrajudiciais.
12.7- A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial,
bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada à
documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o
consentimento prévio e por escrito da Câmara Municipal de José Bonifácio e desde que
não afete a boa execução do contrato.

XIII - FISCALIZAÇÃO
13.1- A Câmara Municipal de José Bonifácio, através do seu representante, exercerá a
fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em
relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas.
13.2- As exigências e a atuação da fiscalização pela Câmara Municipal de José Bonifácio
em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora,
no que concerne à execução do objeto do contrato.

XIV - DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1- A execução do objeto contratual deverá ser concluída no prazo de 15 (quinze) dias
a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado somente respeitando o
que dispõe a lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e suas atualizações pertinentes.
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14.1.1- Os serviços a serem concluídos no prazo estipulado, somente poderão ser
executados no período que compreende entre os dias 02 a 25 de janeiro de 2019.
14.2- A execução deverá atender rigorosamente às especificações constantes deste Edital
e seus Anexos.
14.3- A Câmara Municipal de José Bonifácio - SP reserva-se o direito de não receber os
produtos e serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n°
8.666/93.
14.4- A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, produtos e
serviços em que se verifiquem irregularidades.

XV- PAGAMENTO
15.1- Os pagamentos serão feitos após apresentação das CND’s do INSS e FGTS, por
crédito em conta bancária, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento
do objeto contratual, devidamente executado, mediante apresentação, aceitação e atestado
do responsável pelo recebimento do objeto.
15.2- Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem
legível em nome da Câmara Municipal de José Bonifácio, CNPJ n° xxxxxxxxx, o número
de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser
creditado o valor devido pela remuneração apurada.
15.3- A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente na Câmara Municipal, que somente atestará o recebimento do objeto
contratual e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela
licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
15.4- Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Câmara Municipal e o
pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Câmara
Municipal.

XVI - SANÇÕES
16.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante
vencedora, sem justificativa aceitas pela Câmara Municipal, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
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a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da
prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d) Advertência.
16.2- A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
16.3- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos da Prefeitura municipal, via
Tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificação enviada pela Câmara Municipal.
16.4- O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Câmara, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior
ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
16.5- As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Presidente da Câmara Municipal,
devidamente justificado.
16.6- A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara
Municipal, pelo período de 05 (cinco) anos se credenciado for, sem prejuízo das multas
previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais.
1 6 .7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
16.8- Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora
o contraditório e a ampla defesa.

XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
12
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17.1- A Câmara poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida
em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato de
fornecimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que
motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando
esta:
a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) For envolvida em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público
e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições
estabelecidos pela Câmara Municipal;
e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que
a autorize.
17.2- A Câmara poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da nota
de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que
a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu
conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que
desabone a idoneidade da licitante.
17.3- A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediantes
parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.
17.3.1 - A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto
no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
17.2- As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas
em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao
certame.
17.3- A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos
os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.4- Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Câmara comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências
cabíveis.
17.5- E facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
13
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da
sessão pública.
17.6- A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.
17.7- As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de José Bonifácio
- SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.8- Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, na
Câmara Municipal.
17.9- A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
17.10- Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n°
10.520/02.

José Bonifácio, 23 de novembro de 2018.

Presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio
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TERMO DE REFERENCIA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA O PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO-SP.

1. JUSTIFICATIVA
Trata-se de aquisição e instalação de carpete para cobrir a área do plenário onde ficam os
assentos, visando melhorar a acústica do ambiente bem como torná-lo mais confortável e
acolhedor. Além disso, transmite aos usuários a sensação de solenidade, uma vez que,
esse espaço deve ser respeitado por todos que se encontram no ambiente.

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

M2

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO OBJETO

CARPETE

QUANT.

390,75

VALOR
UNITÁRIO

m2 R$ 131,38

VALOR
TOTAL

R$ 51.336,73

Carpete aspecto da superfície buclê com
feltro, instalado, na cor a ser definida pela
contratante, 100% sintético, proteção
antiácaro, produto lavável e alta resistência
ao desbotamento. com espessura de 5,5 mm
+ feltro 4,0 mm, aproximadamente 9,5 mm.
Local de instalação: Plenário da Câmara
Municipal de José Bonifácio.
TODOS OS CUSTOS DIRETOS E
INDIRETOS,
COM
A
PRESENTE
CONTRATAÇÃO,
DEVEM
ESTAR
INCLUÍDOS NA PROPOSTA.

3. LEGISLAÇÃO
15
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A contratação ora efetuada obedecerá ao disposto na Lei n° 8.666/93, Lei Federal
10.520/2002 e suas atualizações.

4. OBRIGAÇÕES:
a. Além das responsabilidades resultantes da Lei n° 8.666/93, que dispõe sobre o serviço
de segurança pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e dá outras
providências, constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
□ Cumprir o respectivo contrato e suas cláusulas, entregando os produtos ora contratados
respeitando regulamento e normas pertinentes ao contrato;
□ Efetuar a total remoção do carpete atualmente instalado, e preparar o piso para
instalação do novo carpete;
□ Retirar e realocar as longarinas do plenário;
□ Entregar o objeto de compra/serviço conforme contratado;
□ Emitir nota fiscal eletrônica sobre o produto serviço entregue;
□ Recolher os tributos incidentes sobre a comercialização do produto e prestação do
serviço.
b. Responsabilidades da CONTRATANTE:
□ Designar um responsável para o acompanhamento e recebimento do objeto contratual;
□ Realizar os pagamentos sobre a definitiva execução e aceitação do objeto contratual;
□ Executar, fielmente, o acordo com as cláusulas avençadas e com as normas vigentes.

O respectivo contrato é de natureza de direito administrativo, não criando entre as partes
qualquer vínculo trabalhista, restando ao Contratado apenas os direitos expressos nesse
contrato, ficando a Câmara desobrigada de recolhimento dos encargos sociais e
trabalhistas previstos na legislação vigente;

5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A dotação necessária à realização da despesa decorrente do objeto desta Licitação será a
01.031.0010.2001.0000.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6 - DO PAGAMENTO:
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Os pagamentos serão feitos após apresentação das CND’s do INSS e FGTS, por crédito
em conta bancária, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do
objeto contratual, devidamente executado, mediante apresentação, aceitação e atestado
do responsável pelo recebimento do objeto.

ANEXO I - DA PROPOSTA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2018
Processo N°: 005/2018
Processo Pregão N°. 005/2018
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 07 de dezembro de 2018
Horário: 09h00
Local: Avenida Romeu Maia Souto, n° 20, Centro, José Bonifácio - SP, CEP: 15.200-000
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ:
ENDEREÇO: TELEFONE: DADOS BANCÁRIOS:
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

M2

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO OBJETO

QUANT.

C A R PE TE

390,75

VALOR
UNITÁRIO
m2 RS 131,38

VALOR
TOTAL
RS 51.336,73

Carpete aspecto da superfície buclê com
feltro, instalado, na cor a ser definida pela
contratante, 100% sintético, proteção
antiácaro, produto lavável e alta resistência
ao desbotamento. com espessura de 5,5 mm
+ feltro 4,0 mm, aproximadamente 9,5 mm.

Local de instalação: Plenário da Câmara
Municinal de José Bonifácio.
TODOS OS CUSTOS DIRETOS E
INDIRETOS,
COM
A
PRESENTE
CONTRATAÇÃO,
DEVEM
ESTAR
INCLUÍDOS NA PROPOSTA.
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Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:
1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza,
incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.
2- Será cumprida a entrega dos produtos e serviços de acordo com a especificação da
proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias
de

_de 2018 (Cidade e data)

(representante legal)
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ANEXO II

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

A empresa_________________ _________ , inscrita no CNPJ sob N°_______________
______ ,Insc. EstadualN0____,com sede na
cidade de _____________________ ,
na Rua/Av.___________, N ° _______, representada pelo(a) Sr.(a)___________________ ,
(citar o cargo), CREDENCIA o(a) Sr.(a)_______________________ , portador da Carteira
de Identidade n°______________, CPF N°__________________ , para representá-la
perante à Câmara Municipal de José Bonifácio - SP, no Processo Licitatório N°:
005/2018 - Modalidade Pregão N°: 005/2018, podendo se manifestar, interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas e assinar atas.

(Local, Data)

Nome por extenso/Assinatura Identidade/CPF
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

A em presa_____________
inscrita no CNPJ n°
por intermédio de seu
representante legal o(a) S.r. (a)
____________portador(a) da Carteira de Identidade
n°
e do CPF n°
_______ DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(Local, Data)

Nome por extenso/Assinatura Identidade/CPF
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A empresa
inscrita no CNPJ nc
representada pelo (a)
S.r. (a ).__
portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do
CPF n°
DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4o da Lei
n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, que:

(assinalar somente o item conforme se enquadre)
( ) cumpre plenamente os requisitos de habilitação referentes à licitação em epígrafe.
( ) na condição de microempresa/empresa de pequeno porte cumpre plenamente os
requisitos de habilitação referentes à licitação em epígrafe.
( ) na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, encontra-se em situação
regular de habilitação referente à licitação em epígrafe, ressalvada a existência de
restrição na comprovação da regularidade fiscal, comprometendo-se a promover a sua
regularização caso se sagre vencedora do certame, nos termos do item 8 da cláusula 8.5
do edital.

(Local, Data)
Nome por extenso/Assinatura Identidade/CPF
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATOS IMPEDITIVOS

A empresa__________________________CNPJ
__________________ Sediada
em
_______________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local, Data)
Nome por extenso/Assinatura Identidade/CPF
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ANEXO VI
MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
(Opcional)

Dados pessoais do(s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura FORNECEDORA,
indicado (s) para eventuais contatos:

NOME:
NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
RG:
CPF:
DOMICÍLIO:
CIDADE:
UF:
CEP:
TELEFONE DE CONTATO:
E-MAIL:
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Modalidade:

n°.

/2 0 18—CPL/ Pregoeiro (a)

A licitante____________(RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ n°.______________ (N°.
DO CNPJ), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)_______ (NOME
COMPLETO DO SIGNATÁRIO COM PODERES PARA TAL), portador (a) da Carteira
de Identidade n°.___________________ (NÚMERO COM ORGÃO EXPEDIDOR), e do
CPF n°.__________________ (NÚMERO), DECLARA, sob as penas da lei, QUE
CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS para que se enquadre no Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n°.
123/2006 e alterações, e que está apta a usufruir do tratamento diferenciado e favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se encontra em
nenhuma das situações impeditivas relacionadas no
§4° do art. 3o da citada Lei Complementar, para o usufruto dos benefícios previstos.

___________ ,_____ d e ______________ de_______ . (LOCAL E DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL)
C P F :_____________ (NÚMERO)
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N°

/20I8

REF.: PREGÃO N°. 003/2018
PROCESSO N°. 003/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de José Bonifácio - SP, com sede administrativa
localizada na Avenida Romeu Maia Souto, n° 20, Centro, José Bonifácio-SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 51.840.973/0001-70 neste ato representada pelo Presidente Sr.
HERMÍNIO REALINO DEVETACH, portador do RG. 9.609.707 - 3 e do CPF n°.
811.749.348-9.

CONTRATADA: A empresa__________ , CNPJ n°.___________, localizado na Rua
_________ (sócio, gerente, proprietário) Sr.__________ , brasileiro, (Estado civil)
solteiro, residente e domiciliado na Rua__________ , n°__, Bairro____ , (cidade/Estado)
______________- SP, CPF n°._______ , RG n°._________
CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente
CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, regido pela Lei Federal n.°
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA O PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO-SP, como descritos no Anexo I, que é
parte integrante deste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O valor do presente contrato é de R $ -----(-)

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1- Os pagamentos serão feitos após apresentação das CND Conjunta Federal e FGTS,
por crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega
da mercadoria, devidamente executado, discriminado nas respectivas ordens de
fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo
recebimento do objeto.
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3.2 - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem
legível em nome do Câmara Municipal de José Bonifácio, CNPJ n°............... , o número
de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser
creditado o valor devido pela remuneração apurada.
3.3- A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente ao representante da CONTRATANTE, na Câmara Municipal que somente
atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
3.4- Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o
pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4 . 1 - 0 valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d”
e art. 40 XI, da Lei 8.666/93;
4.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
01.031.0010.2001.0000.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO
6.1 - A Câmara Municipal de José Bonifácio, através do representante, Hermínio Realino
Devetach, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
6.2 - As exigências e a atuação da fiscalização Câmara Municipal de José Bonifácio, em
nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne à execução do objeto do contrato.
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CLÁUSULA SÉTIM A : DA EXECUÇÃO E EN TREG A DOS PRO D U TO S E
CO NFERÊN CIA
7.1- Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 dias a partir da emissão
da ordem de fornecimento, após a data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
somente respeitando o que dispõe a Lei 8.666/93 e suas atualizações pertinentes.
7.1.1- Os serviços a serem concluídos no prazo estipulado, somente poderão ser
executados no período que compreende entre os dias 02 a 25 de janeiro de 2019.
7.2 - A execução deverá atender rigorosamente às especificações constantes deste Edital
e seus Anexos.
7.3 - A Câmara Municipal de José Bonifácio reserva-se o direito de não receber os
produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar
o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n° 8.666/93.
7.4 - A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, produtos em
que se verifiquem irregularidades.

CLÁUSULA
PARTES

OITAVA:

DOS

D IR EITO S

E

RESPONSABILIDADES

DAS

8.1- A C O NTRATA N TE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula
segunda e terceira do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atestado do
responsável pelo recebimento dos produtos fornecidos e emissão de nota fiscal por parte
da CONTRATADA;
8.2- A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços objeto do presente à
CONTRATANTE, de acordo com o estipulado neste instrumento.
8.3- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA: DA A LTERAÇÃO E PR O R RO G A Ç Ã O CO NTRATUAL
9.1- Este contrato de fornecimento poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de
acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que dispõe o art. 57,
ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

9.2- A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES
10.1- Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderão acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da
prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d) Advertência.
10.2- A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados
à Administração.
10.3- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos da Câmara Municipal, via
Tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificação enviada pela Câmara Municipal de José Bonifácio.
10.4- O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Câmara Municipal de José Bonifácio, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
10.5- As multas e outras sanções aplicadas só poderão se relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Presidente da Câmara, devidamente
justificado.
10.6- A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara
Municipal de José Bonifácio e será descredenciado do CRC, pelo período de 05 (cinco)
anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas
demais cominações legais.
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10.7- As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.8- Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora
o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO:
11.1- O presente contrato de fornecimento poderá ser rescindido, bem como ser
cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste
contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da
Lei Federal n. 0 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público
e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições
estabelecidas pela Câmara Municipal de José Bonifácio;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que
a autorize.
11.2- A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
n° 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal n . 0 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
13 - Fica eleito o foro da Comarca de José Bonifácio, com exclusão de qualquer outro,
para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três
(03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

JOSÉ BONIFÁCIO - SP,

de

de 2018.

CONTRATANTE:
HERMINIO REALINO DEVETACH
Presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio-SP

CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

Nome: João Luiz Lechado
RG: 11.229.138-7

Nome: Eliana de Cássia C. Ferreira
RG: 18.973.192-8
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