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Contrato n' 23/2019

i--çtn e contratado o que seguestlustu ç
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horária operadas no sistema urbano.
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objeto contratado.
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aços mensalmente, conforme quantidades solicitadas

pem \."'' ' 's eletrõnicos são intransferíveis e somente devem ser utilizados em dias letivos.

3.5. As recargas serão realizadas por Ordem de Fornecimento.

j.6. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento cancelar quantos cartões julgar
necessário

nccessarit'' ses de julho e janeiro não há recarga por corresponder ao período de férias

escolares
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nados automaticamente
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número do Processo

será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
nuca (NF-e).

i., fnlhnç nn cumorimento das
2decorrenterreiiCiiao

pagamentostiosatrasoa5.3.1 Havendo



Fine: (19)3867 9780/9760/9801
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5.4. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) número da

Agência, o nome do Banco e o número da conta bancária na qual serão efetivados os
pagamentos.

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.6 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal, o comprovante de
recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos funcionários envolvidos na

prestação do objeto.

5.7 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de Nota

Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.

5.8 A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título,

lhes sejam devidas, por força deste Instrumento
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5.10. A Nota Fiscal deverá contemplar somente os passes regular e efetivamente usados no

período de apuração-
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CONTRATANTE ou para terceiros
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inadimplida a obrigação

de 30
caso de inadimplemento total da obrigação a CONTRATADA ficará

)/. ftrintâ nor cento) do valor do contrato
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8.2 A multa prevista na cláusula 8.1 .1 serve como piso de indenização e não impede que a
CONTRATANTE pleiteie indenização suplementar

8 3 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 .

8.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas

nositens precedentes

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos que a

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0RESCISAO: deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer

motivos enumerados no art. 78, da Lei n. 8.666/93

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n. 8.666/93.

10.0 nisPosjjjÕES GE delSrá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na

Cláusula 3.0. deste instrumento

hKH:l::ã:li :i: l;Ll::lll 111:1
possa surgir.

rescisão com a aplicação das sanções cabíveis.

10 4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.

,#G#:Hli:Hl$ ql$
tolerância houvesse ocorrido.
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12.0 VIGENCIA: vigorará por um período de 1 2 (doze) meses, contados de sua assinatura.

14.0VALORDO CONTRATO: . . . o de
14.1 As partes dão ao presente contrato o valor LOL l ç u --a"v uv
milhão quinhentos e dezoito mil reais).

RS 1.518.000,00 (um

:EÊlillE liE:i:SIH :: JI :l
15.2 E por assim estaretn justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico

efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna, 07 de fevereiro de 20 1 9

/''/e
R /
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.afael Belluco Guerrini
Assistente de Gestão Pública
Prefeito do MuNdpb de Ja8initúna

2 Aline fernanda /xrruda Leite
Assistente de G ,tão Pública

Prefeitura do idu: it,piv de JaRuarlüna
5



r

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

: l { :::l ;:!nHn""",.~-"ç"""

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato deverá ser
ionando no processo.

ilVi! H:H=:==': :;:: =:=:'=::=' '
Jaguariúna, 07 de fevereiro de 2019

;ik,w,

300, Jardim Venturini, Jaguariúna
SP

Assinatura
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