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EDIT_ DE _Æ �no  _ÆsENcI_ NO 15/2O_3

_'coNcEss&o DE uso n TiTu_o oNERoso, DE �REA  _nih EXR_O_4 _O DE

_ _ N SS _ O:..................Câmara Municipal De Hortolândia
MoD _ ID AD E:..................._regáo _resencial nO 15 /20l3
N GI R DE _ _ CU CA 0:..........._ndireto
_ICITA 4�  _ T__O:...............Menor preço global
_ _ M O M GU :....,........_ei Federal _O.520/02, _ei Federal 8.666 /93
__ocEsso nDM_NIi _ Trvo:......CMH 204/2013
_ ER _ DO CERT _ :..........Dia 27 de junho de 2013, às 14:30h.
Æ CE8r _ M O DAS PRO_OSTAS:....A_é dia 27 de junho de 2013, �s  _4:30h

A Câmara Municipal de Hortolândia, faz saber pe1o presente EDITA_
ue, de acordo com as disposições do ATO DA MESn n 32 de 31 de
meio de 20lO, da _ei Federal _. 10.520/02, da Lei Municipa_
2.130/08, da _ei Complementar _ 123/06, _ei Tederal _ 11.488 /07
e da _ei Federal n. 8.666/93, encontra-se aberta a _icitac�o
modalidade _N GÃO _RESENCIU nO _5/2O_3, do tipo _NOR _NCO
G_O _, objetivando a COMCESSAO DE USO D_ ANA _ _ E___O_ _O DE
_ CHoNETE/CANTINA, e _e, até �_  1_;30 bora_ do _a _7 _ j _ o
_ 20_3, onde receber�  documentaç�o  e propostas, para o certame
ecima especificado, conforme especificaç�es  descritas no objeto
deste edital. Maiores informaçôes encontram-se a disposiçâo dos
interessados na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, _ 250, Bairro
Parque Gabriel, Hortolândia/SP, telefone Oxx19-3897-9900.

Os envelopes contendo a proposta e os doc1unentos de habilitaç�o
serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão publica de
rocessamento do Rregão, ap�s  o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.

Constitui objeto do presente instrumento convocatório a concessão
de uso de espaço publica, a título oneroso por wn ano (l2 meses),
rorrogável por igual perioda, de _ a �rea  interna de 40m2, sendo
aproximadamente 20m2 de área fechada contendo balcão de alvenaria
revestido em aço inox com wna pia em granito na cor cinza, com
cuba em aço inox com torneira e tomadas 110 e 220 volts, conjugada
com uma área fechada contendo wna bancada em granito cinza com
ia, também, em granito cinza e duas cubas em inox contendo 02
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torneiras em ambiente com meia barra de a2ulejos e o restante dos
20m2 para fins de colocacão de mesas e cadeiras, destinados �
exploração de lanchonete/cantina, nas dependências da Câmara
Municipal de Hortolândia, de acordo com as normas e condições
contidas neste instrwnento convocat�rio  e em especial em seu anexo
_.

Obs: necessária a realizaçâo de visita técnica

2-ESc_CIRMO_I_U_AChO

2.1 - Qualquer interessado poder�  solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregâo, _ até 1
_doist dias uteis antes da data _ixa da para a _ ertura o_icia1 do
_eSmO.
2.2 - ns _' pu_a4�e_  deverão obrigatori_ente, ser_ fo _ _i2adas
e e _ osta_ suas ra2ôe_ por escrito, devidamente assinadas,
contendo CNRJ, ra2áo social e nome do representante que assinou,
bem como endereço e telefone da empresa, e protoco_ados na _ _ RA
MUN_CTPAL DE HORTOLmNDJA, respeitado o prazo supra citado.

2.3 - ns impugnações serâo respondidas no prazo máximo de 1 (_)
dia, a contar do seu recebimento, sendo que a resposta será
disponibilizada no ''site'' da Câmara: __. _ .s0-0ov-br

2.4 - Os licitantes deverào consultar diariamente o site da
CnMhRA, para verificação de inclusao de adendos e/ou
esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia anterior à sua
realização, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado a
obtençâo de adendos e/ou esclarecimentos, nao podendo alegar
desconhecimento relativo às informaçôes deste Edital.

3 - co_I4�_s  _ __s _ ARA __TIcI_n_o

3.1 - Poderão participar da presente licitac�o  todos quantos atuem
no ramo pertinente ao objeto desta licitaçâo, que atenderem a
todas as exigências contidas neste Edital e em seus nnexos.

t.2 - Mâo poder�o  participar da presente licitaçâo as interessadas
que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras
que nao funcionem no Pais, nem aquelas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a n dm inistração Publica ou
que estejam cumprindo a sançâo de suspensão do direito de licitar
e contratar com a Câmara Municipal de Hortolândia ou com o
Município de Hortolândia.

3.3 - n empresa licitante deverá obrigatoriamente realizar visita
técnica pr�via  nos locais de instala4âo e examinar as
R4aJoseph PauIJulien Burlandy,2SO - Parque Gabriel- Hortolan^ dia-SP - Cep:l3.l86-620
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especificidades dos espaços físicos para instalação do mobi_i�rio
e demais utensílios, tomando conhecimento de todos os detalhes e
particularidades que julgar conveniente, não podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades na
instalação dos equipamentos e mobili�rios  necess�rios  a execuç�o
do objeto desta concessão.

3.3.1 - A visita técnica deve_á eer efetya da pelo respaneável da
_presa licitante, mediante prévio agend_ento, munido de cópia do
contrato sacial e doc _ ento de identidade ou e _ ivalente original
co_ foto, ou por representante _unido de procura4ao do
responsável, aco_panhado de cópia do contrato social e do cum ento
de identidade ou e 0 ivalente origina1 co_ foto e terá co_o
objetivo to_ar _ conheci_ento p1eno do local, dos tipos de
servi_oe a eer _ prestados e da s suas con _ _ões de execu_�o.

3.3.2 - A visita será reali2ada nos diae 20 e 21 de junho de 201t,
_e_ante agend_ento prévio junto ao Depart_ento Administrativo
co_ Sr. Max Hoffman _3897-9900 r _ al 220), devendo oe intere_gadog
no _a da visita comparecer no mesmo Depart_ento da C_- ara
Municipal de Hortolândia, locali2a da na Rua _oseph _aul Julien
Bu_landy, nO 250, (mtiga Rua 02) - Parque G_riel - Hortolân_a-
SP - CE_: _3._86-620 - _one/_ax: _9-3897-9900.

3.3.3 - Ao te_inar a visita será fornecido _ atestado _itido
pela C _^ ara Municipa1 de _ortolândia, e o atestado deverá ser
apresentado junt_ente co_ os outros doc_entos de h_i1ita_âo
(envelope nO 2).

3.4 - As empresas que desejarem participar do pleito em epígrafe
deverâo obrigatoriamente entregar ao pregoeiro dois envelopes
fechados, indicando respectivamente ''PROPOSTA'' e ''DOC UR M n Cn O'',
contendo na parte frontal externa o nO do preg�o,  nome da empresa,
local, data e hora da reali2acão do certame.

3.5 - Licitantes que optarem por enviar seus envelopes via postal
(com nR - nviso de Recebimento), deverâo remetê-los ao endereço
constante do preâmbulo deste edital aos cuidados do pregoeiro,
sendo única e exclusiva responsabilidade do interessado a entrega
dos envelopes at�  o prazo e horário estipulados para a abertura do
certame.

3.5 - Em nenhuma hipótese serao recebidos envelopes após a
abertura do primeiro envelope de proposta comercial pelo
P_e_Oe_rO_
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3.6 - _icam impedidas de participar deste PREGÃO as pessoas ou
s�cios  de empresas que sejam servidores da Câmara Municipal de
Hortolândia.

q - Do CNDENCr _ NTo E DEc _ _o o8RT_T�RTn

4._ - As licitantes deverão se apresentar para credenciamento
junto ao pregoeiro por meio de um representante. O Credenciamento
do Representante Legal da Licitante, que não seja Sócio ou Diretor
da Empresa, far-se-�  mediante a apresentaçâo da Carta de
Credenciamento (conforme modelo _ XO II) e/ou instrwnento
publico, com assinatura reconhecida em cartório, comprovando os
necessários poderes para formular verbalmente lances de precos,
finnar declaracões, desistir ou apresentar as razôes de recurso,
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao
presente certame.

4.2 - 5er�  admitido apenas wn Representante Legal por empresa, o
qual deverá estar munido de C�dula  de Identidade e no caso de
Sócio ou Diretor dever�  anexar cópia do contrato social.

4.3 - A Empresa licitante deverá apresentar declara_ao confonne
mE XO III, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilita4ao.

_._ - As licitantes que desejarem encaminhar seus envelopes, via
postal com AR, dever�o  apresentar a declaração acima dentro de _
terceiro envelope, aos cuidados do pregoeiro, contendo na parte
frontal externa a palavra ''DECLA RA 4_O'', o nO do preg�o,  nome da
empresa, local, data e hora da realizaç�o  do certame.

4.5 - Todos os documentos relativos aa credenci_ento e a
declara_âo aci_a citados _deverâo estar _ora das envelo0es da
''0ro0osta co_ercia1'' e ''doc _ enta ao de h _ ilita ao,,.

4.6 - A ausência do credenciado importar�  na imediata exclusão da
licitante da sessão de lances e a renúncia ao direito de
manifestaçâo de interposi4âo de recursos.

5 - DA PROPOS_A

5.1 - A proposta co_ercial deverá ser _' pressa, _ pape1 t _ rado
da _presa, _ _ via, co_ suas paginas n_eradas e r0ricadas, e
a ú1t_' a datada e assinada pelo representante lega1 da _presa, em
moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas,
rasuras, entrelinhas ou no próprio formul�rio  que inte_ra o
presente edital, devendo constar:
RuaJoseph PaulJulien Burlandy,250- Parque Gabriel- Honolândia-SP - Cep:l3.l86-620
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a) nome (identificaçao) da licitante, endereço, n úm ero de telefone
e/ou fax, CEP e numero do CN_J;
b) Na elaboraçâo de proposta, deverá constar a oferta pelo valor
mensal, expresso em moeda corrente nacional em algarismo e por
extenso, sabendo-se que o _ nima mensal a ser ofertado nao poderá
_er in_erior a Rt 683,33 (seiscentos e oitenta e três reais e
trinta e t_ês centavos) que deve estar em conformidade com as
condi4ôes descritas no m exo I deste edital.

5.2 - A simples participação neste certame implica:
a) na aceitação de todas as condições estabe1ecidas neste edital e
SeU5 aneXOS;
b) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos
produtos no preço e prazo canstantes de sua proposta;
d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias,
contado da data estipulada para sua entrega.
e) que/ al�m  dos descontos constantes de sua proposta, se campramete
quando da entrega do objeto, a conceder descontos da tarifa promocional
ou qualquer outra combinacao que implique em reducao de precos dentro do
princjpio de tratamento isonâmico, estendido para os usu�rios/c_ientes
com o mesmo perfil de consumo.

6 - DO _C_ _ NTO _ _ _ O DAS _RO_OSTAS _ DO _ OS D_
_ I_ITn4no _

6.1 - No dia, hora e local designados neste edital, o pregoeiro
receber�,  em envelopes distintos e devidamente fechados, as
propostas comerciais e os documentos exigidos para habilitacâo. Os
envelopes deverâo estar com as seguintes indicaçoes externas:

EMvELo_E MOOl
''_RO_OSTA''
RREG�O  RRESENCIA_ NO 15/2013
RRoRoNENTE (N�ME  DA EMRR_Esn)
CnMh _ MUNICIPA_ DE HORTO_ÂMDIA
Data/horário da abertura: 27/06/13 às l4:30h

ENVE_O_E NO 02
''Doc _ NT nc�o',
. RREGno RREsENc_A_ No 15/2o13
RRoRoNEMTE (MoME DA EMPREsn)
CÂMh _ MUMICJPA_ DE HORTO_mmDIA
Data/hor�rio  da abertura: 27/06/13 às 14:30h

6.2 - Ab ertos os envelopes com as propostas, ser�  verificada a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
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estabelecidos no instr_ento convocat�rio,  sendo desclassificadas
as que estiverem em desacordo.
6.3 - Será/ então, selecionada pelo pregoeiro a oferta de maior
reço e as ofertas em valores sucessivos e inferiores até lOO_,
relativamente à de maior preço.

6._ - Mão havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificar�  as melhores
ofertas seguintes �s  que efetivamente já tenham sido por ele
selecionadas, at�  o máximo de três, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.

6.5 - �s  licitantes selecionadas na forma dos itens 6.3. e 6.4.
serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir
da autora da proposta de menor preço.

6.6 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem
empatados, será reali2ado um sorteio para definir qual das
licitantes registrar�  primeiro seu lance verbal.

6.7 - Serao realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se
fa4am necessárias.

6.8 - Poderá o pregoeiro negociar com as licitantes visando
estabelecer um intervalo razoável entre os lances ofertados.

6.9 - Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que
ofertar o maior preço no item.

6._0 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada
pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de
lances verbais e na manutenção do ultimo preço apresentado pelo
licitante.

6._1 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serâo
ordenadas as propostas, em ordem decrescente de valor.

6.12 - O pregoeiro neqociará diretamente com o proponente primeiro
classificado para que seja obtido preço melhor e, ato continuo,
examinará sua aceitabilidade, conforme este edital e seus anexos,
decidindo motivadamente a respeito.

6.13 - Sendo aceitável a oferta, ser�  verificado o atendimento das
condições habilitatórias, somente da licitante que a tiver
formulado.

6.14 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a
licitante ser�  declarada vencedora do certame, sendo-lhe

Rua_oseph Paul_ulien Burlandy,250- Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.l86-620
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adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta, apÓS O
transcurso da competente fase recursal.

6.15 - Se a oferta nâo _or aceitável ou se a proponente nâo
atender às exigências habilitat�rias,  o pregoeiro examinar�  as
ofertas subseq_entes, na ordem de c1assificação, até a apuração de
_a proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto, para o qual apresentou proposta, após o
transcurso da competente fase recursal.

6._6 - Da reuni�o  lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serao
registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada
pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

7 - DAS _ m O E __Q _ Nn S _ _ SAS

7._ - Por força da _ei Complementar nO l23/06 e do art. 34 da _ei
nO 1l.488/07, as microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte
- EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham
interesse em participar deste pregao deverao observar os
procedimentos a seguir dispostos:
a) as licitantes que se enquadrem na condiçâo de ME, EPP ou COOP,
e que eventualmente possuam alguma restricão no tocante à
documentaçáo re1ativa à regularidade fiscal, deverâo consignar ta_
infonnação expressamente na declaracão prevista no item 4.3;
bt no momento da oportuna fase de habilitaçâo, caso a licitante
detentora da melhor proposta seja wna ME, EPP ou COOP, deverá ser
apresentada, no respectivo envelope, toda a documentaçao exigida
neste edital, ainda que os documentos pertinentes �  regularidade
fiscal apresentem alg_a restrição, bem como alguma esp�cie  de
documento que venha a comprovar sua condicâo de microempresa ou
empresa de pequeno porte;
c) como critério de desempate, será assegurada preferência de
contratação para MEs/ EPPs ou COOPs, entendendo-se par empate
aquelas situaçoes em que as propostas apresentadas por MEs, E_Ps
ou COOPs sejam iguais ou até 50__ (cinco por cento) superiores �
melhor proposta classificada.

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracteri2ado o
empate, proceder-se-á do seguinte modo:
a) a ME, EPP ou C00R mais bem classificada terá a oportunidade de
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos ap�s
o encerramento dos lances, sob pena de preclusâo;
b) a nova proposta de preço mencionada na alinea anterior deverá
ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçâo em
que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta
nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitat�rias;

RuaJoseph Pa4lJulien Burlandy,250- Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:l3.l86-620
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c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da
alinea anterior, ser�o  convocadas as MEs, EPPs ou COOPs
remanescentes, na ordem classificat�ria,  para o exercício do mesmo
direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs
e COOPs que se encontrem enquadradas no item 7.l., alínea c, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poder�  apresentar a melhor oferta;
e) na hipótese da nao-contrata4ao nos termos previstos no item
7.l., alinea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente ser�  aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8 - D_ _ r_I_n_o

8._ - Com relaçâo aos doc_entos de habilitaçâo, as empresas
interessadas em participar deste certame deverao apresentar dentro
do prazo fixado neste Edital, no ENVELOPE M.O 02, documentaçào de
habilitaçâo a seguir indicada:
a_ Certificado de Regu_aridade do FGTS, dentro do pra2o de
validade;
b) Certidâo de Regularidade perante o IYSS, dentro do prazo de
validade;
c) Certid�o  de regularidade _iscal e Trabalhista, dentro de prazo
de validade;
d) prova de regularidade com a _azenda Nacional, compreendendo:
Certid�o  conjunta, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais
tributos federais e à Divida Ativa da União/ por elas
administrados.
e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual: Certid�o  que
comprove regularidade fisca_ perante o Estado ou Distrito _ederal;
f) prova de regularidade com a _azenda Municipal: Certid�o  de
regularidade fiscal perante o Municipio (Tributos Mobili�rios).
g) Atestado de visita t�cnica  fornecido pela Câmara Municipal de
Hortolândia.

8.2 - n habilitacao ao presente pregão tamb�m  poderá ser
demonstrada através do certificado de registro cadastral expedido
pela Câmara Municipal de Hortolândia ou pela Rrefeitura Municipal
de Hortolândia, observado o prazo de validade do certificado e das
respectivas certid�es;  ou ainda pelo S_CA_ - STSTEMA DE
CADASTRAMENTO UN__ZCADO DE _ORNECED0RES desde que especificado
neste documento todos os doc1unentos solicitados neste edital com a
respectiva validade.

Rua_oseph Paul_ulien Burlandy,250- Parq4e Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:l3.l86-620
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8.3 - Os documentos mencionados acima deverao referir-se
exclusivamente ao estabelecimento licitante (matriz ou filial),
ressa_vada a hip�tese  de centrali2aç�o  de recolhimento de tributos
e contribuições, que dever�  ser comprovada por documento próprio -
e estar vigentes à época da sessâa de recebimento e abertura.

8.4 - Mâo ser�o  aceitos protocolos referentes �  solicita4ao feita
às repartições competentes, quanto aos documentos acima
mencionados, nem cópias ilegiveis ainda que autenticadas.

8.5 - O pregoeiro verificar�,  ainda, quanto à habilitaç�o  da
licitante a declaração da licitante de que nao possui em seu
quadro de pessoal empregado com menos de l8 (dezoitot anos em
trabalho noturno, peri_oso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condiç�o  de aprendiz, a partir de
1_ (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 70 da
Constituição Federal de J988 (Lei nO 9.854/99), confonne modelo do
Anexo III.

9 - Dos,cRIT�RIos  D_ _ _ N_o E nD ND Im tîo

9.1 - Mo julgamento das propostas ser�  considerado o crit�rio  de
maior preço por item, desde que atenda �s  exigências deste edital.

9.2 - O objeto desta licitação será adjudicado �(st  licitante(st
cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) vencedora(s) do
certame.

9.3 - Serão desclassificadas as propostas que n�o  atenderem �s
exigências deste edita_ ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos
do art. 48 da _ei nO 8.666/93.

10 - DOS NCmSOS AD _NISTRATIVDS

_0.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intençâo de recorrer, observando-se o
rito previsto no inciso XVTT_ do art. 40 da _ei nO 10.520/02.

10.2 - O acolhimento do recurso importar�  a invalida4âo apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.3 - n falta de manifestaç�o  imediata e motivada da licitante
importar�  a decadência do direito de recurso e a adjudicacao do
objeto à vencedora.
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11 - DAS _EN_IDADES

1_.1 - A vencedora do certame que descuJnprir quaisquer das
cláusulas ou condições do presente edital, ficará sujeita �s
penalidades previstas no art. 70 da Lei nO lO.520/02, bem como aos
arts. 86 e 87 da Lei nO 8.666/93.
__.2 - Mos termos do art. 87 da _ei nO 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a prévia
defesa, ficar�  sujeita às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de lOO_o (de2 por cento) do valor do contrato;
c) suspensao temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com este órgáo promotor do certame, por prazo de at�
2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçâo Publica em geral, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçâo ou até que seja promovida sua
reabilitaç�o  perante a pr�pria  autoridade que aplicou a
penalidade, que ser�  concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administraçao pelos prejuízos resultantes e ap�s  decorrido o prazo
da sançao aplicada com base na alinea anterior.

11.3 - Se o valor da multa ou indenizaçâo devida nao for
recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de
preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros
moratórios de 1O_ (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso,
cobrado judicialmente.

1_._ - Após a aplicaç�o  de quaisquer das penalidades acima
previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e
publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades
de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da
punicão, informando ainda que o fato será registrado no cadastro
correspondente.

12-DO PA _ NTO ,

_2.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, acrescidos os
valores decorrentes de imposicao de sançôes a dm inistrativas, nos
termos e condi4ôes estabelecidas na minuta do contrato constante
no anexo deste edital.

13 - Dns DIs_osIcôEs _INnrs
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13.1 - Nenhuma indenização será devida �s  proponentes pela
e_aboraçao e/ou apresentaçâo de documentação relativa à presente
licitaçao.

13.2 - n presente licita4ão somente poder�  vir a ser revogada por
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocaçâo de terceiros, mediante
arecer escrito e devidamente fundamentado.

13.3 - O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar
omissões ou erros puramente formais observados na doc_entação e
proposta, desde que n�o  contrariem a legislaçao vigente e nâo
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instruçâo do

1t.4 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente
suscitadas, relativas �s  orientaç�es  contidas no presente pregao,
poderão ser solicitados por escrito ao pregoeiro ou no endereço da
Câmara Municipal de Hortolândia, de segunda a sexta-feira, no
hor�rio  das 8h às l7h, telefone Oxx19-3897-9900.

HORTO _ IA_ quar_a-fejra, 12 de junho de 2013_

Luis César Bar�o
P_ GOEIRO - _orta_ia _ nD _04/_3
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Pregao Presencial 15/2013

Constitui objeto do presente instrumento convocat�rio  a
concessâo de uso de espaço público, a título oneroso por um
ano (12 meses), prorrogável por igua1 período, de uma área
interna de 40m2, sendo aproximadamente 20m2 de área fechada
contendo balc�o  de alvenaria revestido em aco inox com uma
pia em granito na cor cinza, com cuba em aço inox com
torneira e tomadas 110 e 220 volts, conjugada com uma área
fechada contendo uma bancada em granito cinza com pia,
também, em granito cinza e duas cubas em inox contendo 02
torneiras em ambiente com meia barra de a2ulejos e o
restante dos 20m2 para fins de colocacào de mesas e
cadeiras, destinadas à exploraçao de lanchonete/cantina, nas
dependências da Câmara Municipal de Hortolândia, de acordo
com as normas e condicôes contidas neste instrumento
convocatório e em especial em seu anexo I.

O espaco será destinado exclusivamente ao comércio no ramo
de: lanches, sanduíches, porçôes, salgados, quitandas, água
mineral, refrigerantes em lata ou ''RET'', isotônicos, sucos
em lata ou natural, água de coco, vitaminas, café e bebidas
variadas de café, leite, achocolatados, chás, balas,
sorvetes e picolés, biscoitos, granola, frutas frescas,
chocolate e bombonière em geral; refeic�es:  tipo ''Prato
Feito'', À la carte, self service, comida no peso, marmita;
obedecida o horário de funcionamento.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA as instalaçoes e
montagem da lanchonete e demais equipamentos que se fizer
necessário ficará por conta da empresa COMTRATADA, nos
termos dos artigos da lei n0_0.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil7, especialmente considerando que o espaco a
ser explorado, parte física, fica sob inteira
RuaJoseph PaulJulien Burlandy,2SO - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.l86-620
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responsabilidade do proponente, ficando responsável, ta_ém,
pela conservaçâo e gastos de manutençao da estrutura, sem
direito a recobrar da COMTRATAMTE as despesas feitas com as
manutencôes da referida estrutura.

Toda alimentaçao deverá ser fornecida atendendo a critérjos
e técnicas culinárias e de nutricionismo apropriadas, bem
como as condiç�es  normativas quanto à higiene e a
apresentacâo dos alimentos, em especial a Reso_uc�o  RDC 216-

Qualquer adaptaçao ao imóvel, que seja exigida pela
legislaçao aplicada, os custos de projeto e execuçào ficar�
a cargo da COMT RA TADA desde que previamente anuidas pela

A CONTRATADh obedecerá o horário de _uncionamento da
COMTRnTAMTE, assim como permanecerá aberta até o
encerramento de suas atividades, inclusive se por venturae a
requerimento da COMTRhThMTE existir eventos que tenha o
encerramento noturno, como eventos culturais, reuniòes,
cursos, etc.;

A manutenção e limpeza de equipamentos e instalaçôes fica
sob responsabilidade da COMTRATADh, bem como de efetuar o
fornecimento de todo material de limpeza e higiene
necessárias e substituic�o  das pecas e componentes
avariados, bem como manutençâo de toda estrutura em uso.

Os serviços da lanchonete ser�o  prestados aos visitantes e
funcionários da COYTRhThMTE durante todos os dias do
funcionamento da CONTRATAMTE de 08hOOmin as 17hOOmin horas,
permanecendo aberta até o encerramento de suas atividades,
inclusive se por ventura existir eventos que tenha o
encerramento noturno, podendo ser alterado mediante
entendimento entre as partes. h critério da COMTRATAMTE o
horário e dia de funcionamento pode ser alterado com
comunicaçao prévia de no mínimo 72 horas;

Os preços dos produtos oferecidos deverào ser de acordo com
a média da regiâo sendo que nào poderao ocorrer reajustes no
prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do inicio do
contrato. E caso após o prazo, seja necessário reajuste, que
o mesmo seja justificado através de pesquisa de mercado

Rua_oseph Paul_ulien Burlandy,250 - PaTque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:l3.l86-620
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realizada pela COMTRhTADh e tenha à apreciaç�o  e anuência da
COMTRAThM_E, onde o valor passará por aprovaç�o.

Manter sempre atualizado junto à _anchonete o quadro
funcional e a documentac�o  de regularidade fiscal.

Nâo será permitida a estocagem de quaisquer tipos de
materiais e equipamentos fora das dependências da
lanchonete, bem como nao será permitida a entrada de
veículos no hall do receptivo para fins de abastecimento ou
entrega de equipamentos-

h exposiçáo e fixaç�o  de material publicitário deverâo ser
previamente aprovadas pela COMTR_TAMTE.

Nào será permitida a venda de bebidas destiladas e
alcoólicas, cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer
outro produto que use tabaco, assim como outro qualquer
produtos ilícito, sem origem ou de origem duvidosa;

É de inteira responsabilidade da COMTRATADn arcar com os
custos de energia elétrica e de água das dependências da
estrutura concessionada, em uso assim como da compra e
instalaç�o  do medidor de energja el�trica  e hidrômetros
individuais de acordo com as normas oficiais da
Concessionária de energia elétrica e da concessionária de
água. A COMT RA TADA deverá apresentar mensalmente cópia
quitada das contas de energia e água para serem anexadas ao
processo, observando o pagamento em dia.

n COMT RA TADA �  responsável pela integral conservacâo da
estrutura concessionada, devendo devolvê-la, findo o período
contratual, no mesmo estado de conservaçao em que a recebeu.
Todas as áreas da estrutura cedida deverào apresentar
limpeza e higiene eficientes e adequadas em todas as áreas
internas e externas, equipamentos, utensílios e vasilhames,
devendo observar rigorosamente a legislaçâo sanitária, a
legislaçâo do código de postura do município e a remoçao
frequente e acondicionamento apropriado de todo lixo,
arcando com sua remoçâo e entrega nos destinados à coleta
pública devendo, ainda, manter um programa de dedetizaçao e
desratizaç�o  periódica, e anuída pela COmTRnTANTE de acordo
com a necessidade local.
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O registro de todos os funcionários que irào trabalhar na
área concedida nos termos da legislacâo trabalhista e
previdenciária, responder pelas obrigaçôes trabalhistas,
previdenciárias e securitária relativa aos seus
funcionários, contratar um

número de funcionários suficiente ao bom atendimento aos
usuários, com capacidade de atender sem interrupcôes,
observando criteriosamente as condiçôes de limpeza,
segurança e higiene pessoal.

É responsabilidade da COmTRATADA providenciar Alvará de
Funcionamento junto aos órgaos competentes, assim como
realizar todas as condicionantes impostas pelo município
para a emissâo deste.

A CONTRAThDh deverá apresentar após assinatura do Contrato,
seguro contra incêndio que atenda a protecâo da estrutura
cedida.

Manter a CONTRATAMTE informada sobre toda e qualquer
ocorrência de atos, fatos ou circunstâncias que possam
surgir na vigência do contrato e sugerindo medidas para
correcao de tais situações. Observar, na execuc�o  dos
serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive
de seguranca e medicjna do trabalho e de segurança pública,
bem como as normas da hssociaç�o  Brasi_eira de Normas
Técnicas (hBNT).

Menhuma modificaç�o  nas estruturas cedidas poderá ser feita
pela CONT RA _ADA sem autorizaçâo expressa do COMTRATAMTE que
deverá requerer por escrito para avaliacao prévia e
posterior decis�o  da CONTRhThMTE.

Somente será aceito a instalação de equipamentos novos ou em
bom estado de conservacâo, com selo PROCEL mínimo C,
preferencialmente B ou h.
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Pelo presente instrumento a empresa
(nome legível), inscrita no
CMRJ nO. , com sede na cidade de ,
bairro _, representada, pelo Sr.
(nome legivel),
(profiss�o),  (estado civil),
inscrito o CR_ sob o nO , credencia o Sr.(a)
(nome legível),
(profissao), (estado civil), portador da Cédula de
Tdentidade n. _, expedida em / / , pelo(a)
(órgao expedidor),
(Residêncja Municipio-Estado), com
poderes para representá-lo junto à Câmara Municipal de
Hortolândia, na _icitaç�o  modalidade PREGAO nO 15/2013, em
especial para firmar declaraçôes e atas, apresentar ou
desistir da apresentaçào de 1ances verbais, negociar os
va1ores propostos, interpor ou desistjr da interposiçâo de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável legal

RuaJoseph Pa4lJulien Burlandy,2SO - Pwque Gabriel- Hortolan^ dia-SP - Cep:l3.l86-620
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DEC _ _O (MO_E_O)

Pregào Presencial nO: 15/2013
Processo nO: 204/2013

A Empresa _, CNRJ M
, aqui devidamente representada por seu
, infra-assinado, em
conformidade com o disposto no art. 40. Inc. VII, da Lei
10.520/02, DEC_A RA que está apta a cumprir plenamente todos
os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o
certame acima indicado.

Declara ta mb ém que nâo está submetida a nenhuma das
penalidades previstas no artigo 87, incisos III e _V, da Lei
Federal de nO 8.666/93, bem como, inexiste processo de
recuperaç�o  judicial (e extrajudicial) ou falência
tramitando em face da proponente, nem outro impedimento
superveniente que possa comprometer sua capacidade técnica
e/ou operativa. Caso venha ocorrer, no decorrer do certame,
submetemo-nos a desclassificaç�o  automática.

Declara, ainda, que a empresa, em consonância com o
mandamento constitucional contido no inciso XXXIIJ, do
artigo 70, não concede trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condiçâo de aprendiz.

_ocal, data.

Assinatura do representante legal
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eN �no  _NsENCI_ NO _5/20_3

Mome da empresa proponente:
Endereco
Cidade:

Telefone/Fax:

Constitui objeto do presente instrumento convocat�rio  a concessão
de uso de espaço público, a titulo oneroso por um ano (12 meses),
prorrogável por igual periodo, de _a �rea  interna de 40m2, sendo
eproximadamente 20m2 de �rea  fechada contendo ba_cao de alvenaria
revestido em aço inox com uma pia em granito na cor cinza, com
cuba em aço inox com torneira e tomadas 1lO e 220 volts, conjugada
com wna �rea  fechada contendo wna bancada em granito cinza com
ia, tamb�m,  em granito cinza e duas cubas em inox contendo 02
torneiras em a_iente com meia barra de azulejos e o restante dos
20m2 para fins de colocaçao de mesas e cadeiras, destinados �
exploraç�o  de lanchonete/cantina, nas dependências da Câmara
Municipal de Hortolândia, de acordo com as normas e condiçôes
contidas neste instrwnento convacatório e em especial em seu anexo

_ OR R NS _: Rt (por extenso )
_ OR TOT_ DA _ROPOSTA ( 12 _eses): Rt _ (por
extenso _)

D _eClatamOS 0 e, nO 0_e O OfettadO _á eStaO inClUSOS, além dO
lUCrO_ tOdaS a5 deS_e5a5 e CU5tOS diretOS e indi_etOS,
tributos incidentes, taxa de administrac�o,  materiais,
5erViÇOS, enCar905 SOCiaiS t_abalhi5taS, Se9U_OS, freteS_
embalagens e outros relacionados com o fornecimento do
objeto do Edital e seus anexos.

Rua_oseph PauIJulien Burlandy,250 - Pacque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:I3.l86-620
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''__L J'"'9V''___^_,, CÂMARA M_ICI_AL DE HORTOLANDIA
i _0_ J'
, StaO e aOPa4lO

_Fonaa de 0a0_ento: a vista em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data do recebimento da Mota Fisca1/Fatura.
__razo de execu âo: imediato.
_O 0ra2o de validade desta proposta é de _60 dias.

de _ de2012.

Assinatura
(com a identificac�o  de quem assinou por meio de carimbo,
digitac�o  ou datilografia)

O_s.: Se assina_ por procwador Tir ac_amada da co__e_ond_te
procwa_ao
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___________mm____gKc___cAMrx_A_?RA_ M_?wuN9__ J_ _0?(c__p__A?Jt?L DpE__ltH_oRT_o_? _LA?_N??D?_TA_ _

_c__?_?_ k
4n_J ', _?
___ ' EstadodesaN
'_,__, _,_,, J''
_X0 V
M_MUTA DE COMTRATO
_ '_'__ __n___m,?__,___,9__U,_,,9_c__J,_,_, ?,,___?_,_______________c __v_, 1,J__,______,??,____'__n _>^M,?__J,_______'_,?,___ __,_________, _?__J_cJ5_?____ _,_?c?o,u,_?_t___3,,__,,C_,__,_ _?V____,,___,__,_,,_1 __X
Câmara Municipal de Hortolândia._ __
_ _ ^ _ ^ _ _0 _ ' _ _x __ _ _' _J; _ ? __ _ _ v_? __ _ _, '?, >_ _ , é _ _c _ _ _ _ ' _ _ _ __ __ ß _ S? m _ _ '_ _ _, _ _ _ _ _ _ c __, __ _ J, c _ _ _ _ _ _ _ C _ _ ', _ _ _ _, _ _ _,, 0c ? _ _ __ _,_ _ _,, ? _ _ _ _ v _ u __ _; _, _ _, _ ~ _ _, _v n _, _ _ _ _ _ _ _ _ J _, _J _ c _9 , _ _ _ _ _ n _ _ _ _ ^ _ _ _ _ __ _ _ ; _ _ ^ ' J _ _,_ _

____ __ _, _x??_ __q, ?,' __ m____ __ V_ ____ ^____ ___e??_ _ : _;v_0___,__0, _ __ __. ____,, _ _,v_ _ _ __9_ _ ___ _c _, _, _, 5,_ __ _ __ _, 5_J__ Mw _ > __ ' __ __'__,_ __ _ __' ___ __,__ _M _ _J_9 _____ __ __> __ _J ___ _
__ _ _. ______"__, _Gn___,_9,,0eJ,_?_? _q_?_' _9'c,_ _q____,?_,___,__> ^?_;_ ____9 ' _, ;_ ___ ____ __q eJ_v'_ __ _'__; __ __' ____o___, _? _ �  __ 0 _ _'____ __J_ s__ __ _,_, __c, '_ ^_' ___ _c_?__ __ ___ __,, ___,__ _,, __? __ ?w,, _;_, _;_' _ ____e_ _,_n,_,?_; _,,___ _ _, _ _
O prazo contratual previsto para a entrega integral do(s)
produto(s) descrito(s) na cláusula _, se_�  de doze meses,
podendo a critério das partes ser prorrogado uma única vez
por igual período.
_0__ __^_^U _ L ;__'___c _,__,,? ___J,_ _?_??___??__m ,__ __ __ ,__oJ__J_ n ;_c,_,_.?__J _-e,_,_Gu,__c,_?,,_c,_",__,>__?__________ ___, _D,___,,___?___,_,9?___c?_5,_u _,_,,_J_?_,___?_0 '_ ____?y_J___q_____^c_e_____??____n_?____n?oc_:S_n ?n__m__,_, ___ _
coNcEssno DE uso n TiTu_o oNERoso, DE mREn _A_ Ex_Lo_çno DE
LANCHONETE J ChNT 2 NA,_ _
_ ,, ,_ __ _'__ _,___; _VJ_. , , ___ _'__'v_,,M____?,_>_ __e __,q____, , ___'__a _c _,__,_>,__,__'__c ______e__-__r,,_,__q___ __J_ ____n_>_v____ __m__,__g_,_____,_____ _,, __?____,,__>;___ ___,_ ____%q_q,_
O presente contrato sujeitará as normas estabelecidas pela
Lei _ederal nO 8666J93, atualizada pelas Leis Federais de
números 8883/94, 9648/98 e 9854/99._
____. __, ______M __W, _,___N_____@_,?;_e________,,,_;;%,,_,______,?__' _,_n__?_,,c, ____,_____ _,,__q_ __,._,__, e, ____ _J,_,m_,_____c_,,;__ ,_,__0_'_, m__9,;_,_ c_vc,_,____e___,,__;____^________ __,_____?__'_____J_____T,__v m,,,__,__, ,-;__
Processo hdministrativo nO: 204/2013
Pregâo Presencial nO: 15/2013
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nos dias do mês de do ano de dois mil e treze (2013)
nesta cidade de Hortolândia, Estado de Sao Paulol as partesl
de um lado _^ MmICI__ D_ HoR_o _IA, órgâo de d ire ito
úblico interno, cadastrada no CGC/MF sob o n
68.O08.895/O01-44, neste ato representado por seu
presidente, Vereador Paulo Pereira Fjlho, brasileiro casado,
ortador do RG nO l7.556.611-8 e do CP_: nO 090.220.068-24
doravante designada "CONTRATANTE'' e de outro lado denominado

sede na cidade
de...................... ,Estado.............. ,à Rua/nv/Rraca

..........., inscrite no CMRJ sob o no..-..................,
ne s te in s trument o repre s ent ada l ega lmente

estado civil, profissão, residente e domiciliado à
Rua/nv/Rraça........................... ,CEP.......... ,C i da de

de _dentidade.........................., inscrito no CPF sob

CONTRATADn, celeb_am o presente CONTRATO DE CONCESSAO DE USO
DE ESPhçO RÚB_TCO E OBRIGhÇÔES nCESS ÓRThS em conform i da de
com a licitacâo modalidade Pregâo Presencial n.o 15/2013,
processo n 204/2013, amparados pe1a _ei Federal n.o
8.666/93, e demais normas pertinente, mediante as seguintes
cláusulas e condiçôes:

CtnUS_ _R_rRA - DOS DOC_NTOS IN_G_._S

Para melhor caracterizacâo do objeto do presente Contrato,
bem como para melhor definir os procedimentos deco_rentes
das obrigac�es  ora contratadas, integram este instrumento
como se nele estivessem transcritos todos os documentos
integrantes do processo 204/13, PREGnO nO 15/2013, que ficam
fazendo parte integrante do presente contrato, para todos os
efeitos, independentemente de traslado.

Este contrato tem como objeto a concessão de uso de espaço
úblico, mediante contrato administrativo, a título one_oso,
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de área de com 40,OOm2, para a instalacâo e explorac�o  de
lanchonete/restaurante dentro da Câmara Municipal de
Hortolândia, conforme especificacôes técnicas contidas no
Anexo T do edital.

cÍÁu.s _ __RcEI_ - Do _,,_co _

_ela COMCESS�O  do uso do bem acima descrito a COMTRATADA
efetuaré o pagamento em favor do CONT RA TAMTE da quantia de
RS ............., pagamento a ser efetuado em moeda corrente
na forma determinada pela Câmara Municipal de Hortolândia o
ue deverá ser efetivado até o 10o (décimo) dia subsequente
ao mês de referência, sob pena de incidência de multa no
percentual de 10_Da (dez por cento) sobre o valor da referida
mensalidade, sendo que o atraso superior a 30 (trinta) dias
constitui_á em descumprimento contratual passível de
aplicaçâo de sançâo consistente na rescisao da Concessào por
culpa da CONTRATADh.

c_us__ _ _ _n - Do _Rn2o _E vrG ÊNcIA/_RoRRoGn _o _ Do Nh __sTE

J - O presente Contrato vigorará pelo prazo de um ano,
contados da data de sua publicaçao, podendo ser prorrogado,
a critério exclusivo do COMTRhTAMTE, por um único período,
mediente assinatura de termo adjtivo, observado o previsto
no art. 57 da Lei no 8.666/93.

__ - Os valores contratados, n�o  sofrer�o  reajustes durante
o período de 12 (do2e) meses, nos termos da legislaçâo
vigente.

TII - No caso de prorrogaçâo o va_or do contrato poderá ser
reajustado, caso em que o reajuste não poderá ser superior à
veriac�o  do índice Macional de Precos ao Consumidor,
divulgado pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-
lo.

c _ us _ auTNTn - _RoDuros Es_E _ os E o_RI nn çóEs Dn coMcEss_oM _ IA

T - A COMTR_TADA destinará o espaco concedido exclusivamente
ao comércio no ramo de: lanches, sanduíches, porç�es,
salgados, quitandas, água mineral, refrigerantes em lata ou
PET'', isotônicos, sucos em lata ou natural, água de coco,
vitaminas, café e bebidas variadas de café, leite,
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achocolatados, chás, balas, sorvetes e picolés, biscoitos,
renola, frutas frescas, chocolate e bombonière em geral;
refeiçôes: tipo ''Prato Feito'', À la carte, self service,
comida no peso, marmita; obedecida o horário de
funcionamento-

II - É de inteira responsabilidade da COMTRATADA as
instalacòes e montagem da lanchonete e demais equipamentos
que se fizer necessário ficará por conta da empresa
COMTRnTADh, nos termos dos artigos da lei nOlO.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), especialmente considerando
que o espaco a ser explorado, parte física, fica sob inteira
responsebilidade do proponente, ficando responsável, ta mb ém,
pela conservacâo e gastos de manutencâo da estrutura, sem
direito a recobrar da COMT_TAMTE as despesas feitas com as
manutencôes da referida estrutura.

II_ - Toda alimentação deverá ser fornecida atendendo a
critérios e técnicas culinárias e de nutricionismo
apropriadas, bem como as condiçoes normativas quanto à
higiene e a apresentaç�o  dos alimentos, em especial a
Reso_uc�o  RDC 2l6-hMVJSh.

_V - Qua1quer adaptac�o  ao imóvel, que seja exigida pela
legislacão aplicada, os custos de projeto e execucâo ficará
a cargo da COMTRhTADA desde que previamente anuídas pela

V - A CONT RA _ADh obedecerá o horário de funcionamento da
COMTRnTAMTE, assim como permanecerá aberta até o
encerramento de suas atividades, inclusive se por venturae a
requerimento da CONTRATANTE existir eventos que tenha o
encerramento noturno, como eventos culturais, reunioes,
cursos, etc.

V_ - A manutençâo e limpe2a de equipamentos e instalac�es
fica sob responsabilidade da COMTRhTADA, bem como de efetuar
o fornecimento de todo materia_ de limpeza e higiene
necessárias e substituiç�o  das peças e componentes
avariados, bem como manutençâo de toda estrutura em uso.

VJ_ - Os serviços da lanchonete serâo prestados aos
visitantes e funcion�rios  da COMTRhTnNTE durante todos os
dias do funcionamento da COmT RA TANTE de 08hOOmin as 17hOOmin
horas, permanecendo aberta até o encerramento de suas
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atividades, inclusive se por ventura existir eventos que
tenha o encerramento noturno, podendo ser a1terado mediante
entendimento entre as partes. A critério da COMTRAThNTE o
horário e dia de funcionamento pode ser alterado com
comunicacâo prévia de no mínimo 72 horas.

VJTJ - Os precos dos produtos oferecidos dever�o  ser de
acordo com a média da regiao sendo que nâo poderâo ocorrer
reajustes no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do
inicio do contrato. E caso após o pra2o, seja necessário
reajuste, que o mesmo seja justificado através de pesquisa
de mercado realizada pela CONT RA TADA e tenha à apreciac�o  e
anuência da COMTRATAMTE, onde o valor passará por aprovacào.

_X - Manter sempre atualizado junto à Lanchonete o quadro
funciona_ e a documentac�o  de regularidade fiscal.

X - M�o  será permitida a estocagem de quaisquer tipos de
materiais e equipamentos fora das dependências da
lanchonete, bem como nao será permitida a entrada de
veículos no hall do receptivo para fins de abastecimento ou
entrega de equipamentos.

XI - A exposiçao e fixação de material publicit�rio  deverâo
ser previamente aprovadas pela CONTRhTANTE.

X_J - M�o  será permitida a venda de bebidas destiladas e
alcoólicas, cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer
outro produto que use tabaco, assim como outro qualquer
produtos ilícito, sem origem ou de origem duvidosa;

XTTT - É de inteira responsabilidade da COMTRATADA arcar com
os custos de energia elétrica e de água das dependências da
estrutura concessionada, em uso assim como da compra e
instalacào do medidor de energia el�trica  e hidrômetros
individuais de acordo com as normas oficiais da
Concession�ria  de energia elétrica e da concessionária de
água. h CONTRATADA deverá apresentar mensalmente cópia
quitada das contas de energia e água para serem anexadas ao
processo, observando o pagamento em dia.

XJV - A COMTRAThDh é responsável pela integral conservaç�o
da estrutura concessionada, devendo devolvê-la, findo o
período contratual, no mesmo estado de conservaçao em que a
recebeu.
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xv - A CONT RA ThDn deverá, nas áreas da estrutura cedida,
apresentar limpeza e higjene eficientes e adequadas em todas
as áreas internas e externas, equipamentos, utensílios e
vasilhames, devendo observar rigorosamente a legislaç�o
sanitária, a legislac�o  do código de postura do munjcipio e
a remocâo frequente e acondicionamento apropriado de todo
lixo, arcando com sua remoçao e entrega nos destinados à
coleta pública devendo, ainda, manter um programa de
dedetizac�o  e desratizaçâo periódica, e anuída pela
CONTRATAMTE de acordo com a necessidade 1ocal.

XVI - h COMTRnTnDA deverá ter o registro de todos os
funcionários que irao trabalhar na área concedida nos termos
da legislacao trabalhista e previdenciária, responder pelas
obrigacòes trabalhistas, previdenciárias e securitária
relativa aos seus funcionários, contratar um número de
funcionários suficiente ao bom atendimento aos usuários, com
capacidade de atender sem interrupcões, observando
criteriosamente as condic�es  de limpeza, seguranca e higiene
pessoal.

XVII - É responsabilidade da COMTRhTnDn providenciar hlvará
de _uncionamento junto aos órgaos competentes, assim como
realizar todas as condicionantes impostas pelo municípjo
para a emiss�o  deste.

XV_II - n COMTRhThDh deverá apresentar após assinatura do
Contrato, seguro contra incêndio que atenda a proteç�o  da
estrutura cedida.

X_X - n COMT RA TnDA dever�  manter a COMT RA TAMTE informada
sobre toda e qualquer ocorrência de atos, _atos ou
circunstâncias que possam surgir na vigência do contrato e
sugerindo medidas para correçâo de tais situaçoes. Observar,
na execucâo dos serviços, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
segurança pública, bem como as normas da Associaçâo
Brasileira de Mormas Técnicas (ABMT).

XX - Menhuma modificacâo nas estruturas cedjdas poderá ser
feita pela COMT RA ThDh sem autorizaçào expressa do
COMTRnTAMTE que deverá requerer por escrito para avaliaçâo
prévia e posterior decisao da COmTRATANTE.
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XXI - Somente será aceito a instalacâo de equipamentos novos
ou em bom estado de conservaçâo, com selo RROCE_ mjnimo C,
preferencialmente B ou n.

c IA us _ s___n - Dns o_R_,!GA coEs Dn coNcED_N__: ' ,

Rara garantir o cumprimento do presente Contrato, a
CONTRhTAMTE se obriga a:

I - Permitir o livre acesso da COMTRAThDh aos locais onde
ser�o  realizados os serviços;

II - Fiscalizar a execuçào do contrato referente aos
servicos que serâo prestados pela COMT RA TADA;

_J_ - Ma ocorrência de casos fortuitos que possam ocasionar
o fechamento da Câmara Municipal de Hortolândia, a
COMTRhTAMTE desobrigará a COMTRhTADh ao pagamento do valor
referente à concessào;

JV - Repassar sempre por escrito à CONTRhThDh as
notificaçoes e/ou alteraç�es  julgadas necessárias para
exploracâo e execucâo dos serviços bem como qualquer
reclamacâo dos visitantes;

V - A Contratante nâo se responsabiliza por quaisquer
mercadorias ou utensílios deixados pelos permissionários da
Lanchonete qualquer outro dano que vier sofrer;

VI - A Contratante se reserva no direito de fazer Inspeção
Peri�dica  na lanchonete através de um de seus servidores.

VII - Repassar para a empresa CONTRnTADA os dados bancários
e código para reco_himento através de DAE da receita
referente à concess�o  da lanchonete.

VII - Manter a COMTRATADn informada de qualquer norma,
orientaçao e mudancas que vier ocorrer durante a vigência do
contrato, bem como dar prazo para as adaptaçôes.

C__,S _ SÉTI__-,IN,TRODU_O DE'BENS E _ I2A_O D_ BE _ IToRIAs

h COMTRnTADn somente poderá introduzir na área objeto da
presente concessão modificacôes ou adaptaçoes que julgar
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indispensáveis ao perfeito desenvolvimento de suas
atividades, mediante a anuência prévia e por escrito da
CONTRhThMTE. Essas benfeitorias incorporar-se-�o  de pleno
direito ao imóvel, excecâo feita aos móveis e instalacôes
próprias da atividade exercida.

C_US _ OI_AVA - DA _IS _ I2A Ch__

I- h fiscalizaç�o  da execuc�o  do contrato será exercida pela
COT RA ThNTE através de representante designado, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execucâo do contrato e exercer em toda a sua plenitude a
açâo fiscali2adora de que trata a Lei Federal no 8.666/93.

TT- A fiscalizacâo de que trata esta cláusula nâo exclui e
nem reduz a responsabi_idade da CONTRATnDA, por quaisquer
irregularidades e n�o  implica em co-responsabilidade do
CONT_ThYTE, de seus agentes e prepostos.

_II - O COTRAThMTE se reserva o direito de rejeitar, no todo
ou em parte, os fornecimentos a que se compromete a
COMTRnTADA, se considerados em desacordo ou insuficientes,
conforme os termos discriminados no presente contrato.

CÍÁUS _, NO_____D,AS_,_E _ _D_AD_Sn

O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas
caracterizar�  a inadimplência da COMTRhTADA, sujeitando-a as
penalidades previstas na Lei nO 8.666/93, facultado o
exercício do djreito de defesa, a pena de advertência, em
decorrência de descumprimento de normas de higiene,
quantidade, qualidade e variedade das refeiçoes a serem
fornecidas e colocadas à disposiçào, bem como a pena de
multa, nos seguintes casos e percentuais:

_ - Multa no importe de 10_o (um por cento) do valor anual a
ser pago pela concess�o  de uso, a ser aplicada no caso da
CONTRATADn nâo iniciar as atividades concernentes ao objeto
da concessâo de uso no prazo de 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato, ou abandonar a explorac�o  do objeto
consistente na concessâo de uso objeto desta licitaçâo.

II - Multa no importe de 5_^o (cinco por cento) do valor
mensal a ser pago pela concessào devido em decorrência de
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reincidência após a aplicacâo de 3 (três) penalidades de
advertência à COMTRhThDh.

I__ - Multa no importe de 50_o (cinco por cento) do valor
anua1 a ser pago pela concessào devido em decorrência de
danos aos bens, instalacoes e demais materiais do Jnstituto
Estadual de Florestas, sejam objeto ou nâo da concessâo de
uso sem prejuízo do pagamento das demais penalidades
previstas e da reparacâo pertinente.

JV - Multa no importe de 5_Oo (cinco por cento) do valor anual
a ser pago pela concessâo devido em decorrência de rescisao
contratual por culpa da COMT_ThDh, sem prejuízo do
pagamento das demais penalidades previstas e do pagamento
pela concess�o  até a efetiva desocupaç�o  do imóvel.

V - Suspensao temporária do direito de licitar e contratar
com o Estado de Minas Gerais, por pra2o nào superior a 05
(cinco) anos.

VI - Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a ADMIM_ST RA 4hO PÚBLICh, enquanto perdurarem os motivos
da punicào ou até que seja promovida a reabilitaç�o  perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CÍÁUS UIA DEC,_ -__A NSCISÀO

Este CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente, total
ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos I a XII e
XVII do Art. 78 da _ei _ederal n.o 8.666/93, e amjgavelmente
nos termos do Art. 79, inciso IJ, combinado com o Art. 78 da
mesma Lei.

Parágrafo único - Na hipótese de a rescisâo ser procedida
por culpa da COMTRAThDh, fica a CONT_ThNTE autorizada a
reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor
dos prejuí2os comprovados.

C_US _ DEC _ _RI_I_ - DnS DIS_OSICOES GE_IS E _INAIS

J - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por
parte da CONCESSIOMÁRJA nâo importará, de forma alguma, em
alterac�o  contratual ou
novaçào.
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JJ - O CONTRATANTE providenciará a publicacão deste contrato
no diário oficial em forma resumida, em obediência ao
disposto no parágrafo únjco do art. 61 da _ei nO 8.666/93.

C__S MA D_C _ S_G _, A - DO _ORO

Fica eleito o foro de Sete _agoas/MG para dirimir quaisquer
dúvidas na aplicaçâo deste contrato em renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si,
ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois
de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes
contratantes e dele extraídas as necessárias cópias que
terao o mesmo valor original.

c_MnRn MuMIc__n_ DE HoRTo_nMD_n

Contratado

TESTEMUMHAS:

NOME:
CP_:

MOME:
CRF:
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