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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - http://www.fumec.sp.gov.br

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-GC

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Campinas, 22 de abril de 2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001587-83
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
CONTRATADA: Dexter Vabs Logística LTDA - ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de solução de armazenagem
contendo projeto estrutural para instalação de estrutura de porta-paletes e especificação de equipamentos
de transporte interno de paletes, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação (Amil) nº 08/2020
TERMO DE CONTRATO Nº 14/2020
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedido de mensagem eletrônica aos
interessados.
 
CONTRATANTE:
Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC
CPF: 617.124.428-72 RG: 5.390.994-x
Data de Nascimento: 10/11/1951
Endereço residencial completo: Rua Siqueira Campos, 83 – Vila Itália – Campinas/SP - CEP: 13034-580
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br
Telefone (s): (19) 2116-0370
 
CONTRATADA:
Nome e Cargo: Luis Tomas Prado de Luca – Diretor de Negócios e Projetos
CPF: 997.096.518-20 RG: 7.712.823-0
Data de Nascimento: 27/01/1959
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Endereço residencial completo: Avenida Antônio Rodrigues, 409, apto. 143, Centro, São Vicente, SP
11320-410
E-mail institucional: projetos.logistica@smartlog.com.br
E-mail pessoal: tomas@smartlog.com.br

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a)
Executivo, em 22/04/2020, às 17:25, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE VILLON KOHN PELICER, Secretario(a)
Municipal, em 23/04/2020, às 09:34, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS TOMAS PRADO DE LUCA, Usuário Externo, em
24/04/2020, às 10:59, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 2423916 e o código CRC 1B4C407A.

FUMEC.2019.00001587-83 2423916v2
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - http://www.fumec.sp.gov.br

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-GC

CONTRATO

Campinas, 22 de abril de 2020.
 TERMO DE CONTRATO Nº 14/2020

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001587-83
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
OBJETO: Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de solução de armazenagem
contendo projeto estrutural para instalação de estrutura de porta-paletes e especificação de equipamentos
de transporte interno de paletes, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
DISPENSA DE LICITAÇÃO (AMIL) Nº 08/2020
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antonio Cezarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291,
Estado de São Paulo, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por
sua Presidente SOLANGE VILLON KOHN PELICER, RG n.° 5.390.994-X, CPF n.° 617.124.428-72 e a
DEXTER VABS LOGISTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 71.530.547/0001-47,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Administrador, LUÍS
TOMAS PRADO DE LUCA, RG n.° 7.712.823-0 , CPF n.° 997.096.518-20,  têm, entre si, justo e
avençado, celebrar por força do presente Instrumento CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de
elaboração de projeto de solução de armazenagem contendo projeto estrutural para instalação de estrutura
de porta-paletes e especificação de equipamentos de transporte interno de paletes, decorrente do processo
de Dispensa de Licitação (AMIL) n.º 08/2020, objeto do processo administrativo em referência, com as
seguintes cláusulas e condições:
 
PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
elaboração de projeto de solução de armazenagem contendo projeto estrutural para instalação de estrutura
de porta-paletes e especificação de equipamentos de transporte interno de paletes, conforme condições e
especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, e nas condições estabelecidas
neste instrumento.
 
SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Os serviços compreendem a elaboração de Projeto Técnico de Instalações de porta-paletes, com
especificação dos equipamentos, definição de lay-out que otimize a utilização do espaço, quantificação
dos equipamentos, planejamento de montagem das instalações, como intervenções, definição dos
equipamentos em geral, descritos graficamente em desenhos técnicos e detalhadamente especificados em
documentos complementares, conforme especificações e condições deste Termo de Referência.
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2.2. Componentes do serviço: O Projeto da solução de armazenagem será composto em sua totalidade dos
seguintes documentos e procedimentos para sua realização:

2.2.1. Apresentação durante a realização dos trabalhos, e após vistoria” in loco”, de Estudo
Preliminar para  a Área de Gestão Administrativa Financeira da FUMEC,  visando  apresentação  do
lay-out adotado e potencial de armazenagem estimado,  a  partir  do  qual  mediante  concordância 
receberá  autorização  para  elaboração  de  projeto executivo e demais materiais exigidos neste
documento.
2.2.2. Projetos  com  Desenhos  Técnicos  de  Instalações  que  demonstrem  graficamente  toda  a
implantação da estrutura de porta paletes e suas intervenções dentro das instalações existentes no
Almoxarifado da FUMEC, atendendo as normas e convenções estabelecidas pela ABNT –
Associação Brasileira de Normas  Técnicas.  As  pranchas  deverão  ser  assinadas  pelo  profissional 
de  Engenharia ou Arquitetura responsável  devidamente  habilitado,  comprovadamente  com  sua 
respectiva  ART,  (anotação  de responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica).
2.2.3. Elaboração de Memorial Descritivo de toda a estrutura projetada, contendo descrição detalhada
das soluções  adotadas.  Este documento deverá ser assinado pelo profissional responsável
devidamente habilitado;
2.2.4. Elaboração de Caderno de Especificações Técnicas detalhadas de todos os elementos da
especificação do porta paletes e equipamentos para transporte e elevação interna dos paletes.
2.2.5. Cronograma físico financeiro da instalação dos equipamentos.
2.2.6. Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT, contemplando a descrição
de todos os elementos do projeto, como os desenhos técnicos, o memorial descritivo, as
especificações técnicas, o caderno de encargos, o termo de instruções  para  garantia,  treinamento  e 
suporte,  o  termo  de  atendimento  às  normalizações,  e  os orçamentos. Caso os trabalhos
componentes do projeto e seus documentos pertinentes, envolvam mais de um responsável, deverão
ser emitidas quantas ART’s ou RRT’s forem necessárias para a cobertura profissional dos serviços
realizados;
2.2.7. Proceder durante a realização do processo licitatório para contratação de empresa para
execução da  montagem  do  sistema  de  porta paletes  projetado,  a  Análise  Técnica  das 
Propostas  apresentadas, esclarecendo  as  questões  surgidas  durante  o  certame.  Caso  seja 
necessário,  o  responsável  pelos projetos deverá estar disponível para comparecimento durante as
sessões de licitação, para o qual será convocado  com  a  devida  antecedência  pelo 
Pregoeiro/Comissão  de  Licitações  da FUMEC.  Este profissional também poderá ser requisitado
por parte do Pregoeiro/Comissão, para o fornecimento de Parecer Técnico, visando subsidiar
oficialmente os posicionamentos necessários;

2.3. Forma de entrega e apresentação dos materiais que compõem o serviço.
2.3.1. A Contratada deverá apresentar projeto estrutural (desenhos de detalhamento técnico do
objeto), em até 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, para aprovação pela
FUMEC..
2.3.2. A FUMEC analisará o projeto no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de seu recebimento.
2.3.3. O detalhamento técnico a que se refere este item consistirá na representação gráfica dos porta-
paletes no lay-out previamente aprovado pela Fumec e tendo como referência as especificações de
todos os equipamentos e materiais indicados pela Contratada no caderno de especificações.
2.3.4. O projeto deverá demonstrar, de forma clara, todos os elementos do sistema, dimensões,
afastamentos das paredes e/ou estruturas, encaixes, montagens, distância de movimentação de
equipamentos de transporte interno e outros detalhes necessários ao perfeito entendimento do projeto.
2.3.5. Caso o projeto seja rejeitado, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da
notificação, para apresentar o projeto revisado.
2.3.6. O Órgão Responsável analisará o projeto revisado no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data
de seu recebimento.

Á
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2.3.7. Os projetos e demais documentos técnicos deverão ser entregues na Área de Gestão
Administrativa e Financeira da FUMEC, localizada na rua Antonio Cesarino, 985 – Centro,
Campinas/SP, mediante recibo
2.3.8. Os serviços deverão ser entregues em 02 (dois) volumes de cópias, cada um contendo duas
pastas  do tipo A-Z, compostas segundo a organização abaixo aferida:

Pasta 01 – Contendo os projetos, em representação gráfica, constando de planta, cortes,
elevações, isométricos e detalhes, em escala adequada para a perfeita compreensão da execução
a ser feita. As  pranchas que contiverem os desenhos técnicos deverão estar em formato da
Série A (A0, A1, A2, A3, A4) e dobradas conforme normalização;
Pasta 02 – Contendo a(s) ART(s) registrada(s) do projeto e de seus componentes, cronograma
físico-financeiro, memorial descritivo, caderno de especificações técnicas, termo de
atendimento às normalizações vigentes, e termo de instruções para garantia técnica,
treinamento e suporte.

2.3.9. Deverá ainda ser fornecido em mídia eletrônica, dividido com 02(dois) diretórios internos
constando:

Diretório A – Todos os elementos da Pasta 01, apresentados digitalmente nos formatos: *.plt,
*.pdf, e  *.dwg  (em  compatibilidade  com  a  versão  2002  do  software  Autodesk  Autocad, 
e  podendo  ser editado);
Diretório  B  –  Todos  os  elementos  da  Pasta  02,  apresentados  digitalmente  quando  textos 
no formato *.doc , e quando planilhas no formato *.xls, (em ambos os formatos podendo ser
editados,  e compatíveis com a versão 2013 dos softwares Microsoft Office Word e Excel).

2.4. As demais condições da prestação dos serviços  deverão seguir, rigorosamente, o definido no ANEXO
I – TERMO DE REFERÊNCIA.
 
TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O preço para a prestação dos serviços objeto do presente contrato é:

ITEM COD.
BEC DESCRIÇÃO VALOR TOTAL

01 82301

Servico de Consultoria - Elaboracao de Projeto
Os serviços compreendem a elaboração de Projeto

Técnico de Instalações de porta-paletes, com
especificação dos equipamentos, definição de lay-out
que otimize a utilização do espaço, quantificação dos

equipamentos, planejamento de montagem das
instalações, como intervenções, definição dos

equipamentos em geral, descritos graficamente em
desenhos técnicos e detalhadamente especificados em

documentos complementares, conforme
especificações e condições do Termo de Referência.

R$ 15.600,00

3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil e
seiscentos reais).
3.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais e os tributos que eventualmente incidam sobre
eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo
adicional.
 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
serão empenhadas e processadas por conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a
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dotação orçamentária do exercício de 2020 sob os n.º 60402.12.122.1020.4134.339039 FR 01. 220.000.
 
QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
5.1. Os preços presentes neste contrato são fixos e irreajustáveis, no período de sua vigência.
 
SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/nota fiscal dos serviços à FUMEC, que terá o prazo de
03 (três) dias úteis para dar o aceite da fatura/nota fiscal;
6.2. A fatura/nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa vencedora para as necessárias correções,
com as informações que motivaram a rejeição, contando-se o prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data
de devolução para a reapresentação;
6.3. A devolução da fatura/nota fiscal não aprovada, em hipótese nenhuma servira de pretexto para que a
Contratada suspenda a execução dos serviços;
6.4. A fatura/nota fiscal aprovada pela FUMEC será paga no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar
da data de sua aprovação.
 
SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Dar início à preparação da prestação de serviços no prazo de até 72 horas, contados da data do
recebimento da “Ordem de Início de Serviço”, expedida pela FUMEC/CEPROCAMP.
7.2. Cumprir o cronograma e planejamento estabelecido no item 2.1, em conjunto com a Contratante.
7.3. Fornecer, sem qualquer ônus adicional para a Fundação, os materiais, acessos e tecnologias
necessários aos cursos
7.4. Cumprir, rigorosamente, os horários estabelecidos para cada treinamento.
7.5. Substituir o instrutor que, a critério da FUMEC, não esteja atendendo os níveis de instrução
estabelecidos para o treinamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação escrita
feita pela mesma.
7.6. Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o contrato, devendo efetuar os
respectivos pagamentos nas formas e nos prazos determinados por lei, ou seja, assumir a responsabilidade
pela vinculação empregatícia e o ônus pelo atendimento aos encargos de qualquer natureza, com seu
pessoal empenhado na execução dos serviços e, inclusive, os encargos trabalhistas, previdenciários,
securitários e fiscais. A CONTRATADA não poderá sublocar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente, parte alguma do contrato;
7.7. Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, contribuições ou emolumentos
federais, estaduais e municipais e do seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham incidir sobre
os serviços a serem realizados.
7.8. A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere
ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto.
7.9. Autorizar e assegurar à FUMEC/CEPROCAMP o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
desfazer ou mandar refazer qualquer serviço e/ou fornecimento de materiais que não estejam de acordo
com as normas ou especificações técnicas atualizadas e/ou que atentem contra a segurança, ficando certo
que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização por parte da FUMEC/CEPROCAMP eximirá a
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do instrumento convocatório e seus anexos
integrantes.
7.10. Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes todas as licenças e qualquer
documentação necessária ao desempenho do contrato firmado.
7.11. Responsabilizar-se e arcar do ônus decorrente de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou
extrajudiciais de culpa ou dolo da CONTRATADA e que possam ser alegadas por terceiros, contra a
FUMEC/CEPROCAMP.
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OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O presente contrato deverá vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem
de Serviço pela empresa contratada, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei 8666/93 e suas
alterações.
 
NONA – DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a devida prestação dos
serviços.
9.1.2. Expedir a Nota de Empenho;
9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da cláusula sexta do presente instrumento.

 
DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É vedada a subcontratação parcial ou total desse objeto.
 
DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, o
não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos
legais pertinentes, após apreciação de defesa prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade da
falta, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º da Lei
10.520/02, das seguintes penalidades:

11.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a
CONTRATADA concorrido diretamente;
11.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na retirada
da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da
CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato;
11.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente,
por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no
desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia
corrido do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão
unilateral do contrato;
11.1.4. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, decorrente do que prevê
este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a
defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a
gravidade da infração.
11.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, bem como
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, independentemente das multas
cabíveis;
11.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

11.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO
pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

11.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente,
ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.
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11.3. As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com
as multas previstas neste item.
11.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE.
11.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não
será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do
Código Civil
 
DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do contrato
12.2. A CONTRATANTE designará um (a) servidor (a), fiscal deste contrato, nos termos do Decreto
Municipal nº 18.732 de 14/05/2015, a quem incumbirá o acompanhamento e o controle da execução do
contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados.
12.3. A CONTRATADA aceitará todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e
controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho
de suas atividades.
12.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e
implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que
a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do objeto deste contrato não implicará em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos
 
DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL E À PROPOSTA
13.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e os documentos
constantes no processo SEI FUMEC.2019.00001587-83.
 
DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação apresentadas no procedimento em
epígrafe.
 
DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78, da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do artigo 79 do mesmo
diploma legal.
15.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, ficarão
assegurados à CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações.
 
DÉCIMA SEXTA – DA LICITAÇÃO
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16.1. Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, foi dispensada a licitação com fulcro no
artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
 
DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO
17.1. No recebimento e na aceitação do objeto deste Contrato, serão observadas, no que couber, as
disposições contidas nos artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93
17.2 Os recebimentos dos serviços acompanharão ainda, rigorosamente as condições
os serviços objeto do presente Contrato, foi dispensada a licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da
Lei Federal nº 8.666/93.
 
DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
 
DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de
Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem, assim, justas e
contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a)
Executivo, em 22/04/2020, às 17:25, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE VILLON KOHN PELICER, Secretario(a)
Municipal, em 23/04/2020, às 09:34, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS TOMAS PRADO DE LUCA, Usuário Externo, em
24/04/2020, às 10:59, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 2423966 e o código CRC 94607A5A.
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