
.?•

R$ 4.663.984,80

VALOR TOTAL
(12 MESES)

R$ 388.665,40

'. VAI^R MENSAL '

Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e
Conservação de Sanitários Públicos de São

DESCRITIVO

Xx

UM

01

ITEM

Aos Q^   dias do mês de ""JTT^^rÇo, do ano de

2019  (dois mil e dezenove),  nesta cidade de são Caetano do Sul,  no

Departamento de Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n .
201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,

compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito

público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste
ato representada por seu Secretário Municipal de Serviços Urbanos, ILIOMAR

DARRONQUI,  brasileiro,  casado,  engenheiro civil, portador da Cédula de

Identidade RG n 4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob o n 080.145.588-04;

Secretária  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão,  SILVIA  DE  CAMPOS,

brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n
11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF sob o n 049.822.698-07;  Secretário

Municipal de Mobilidade Urbana, GEOVÁ MARIA FA^IA, brasileiro,  casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n 6.032.456-9 e inscrito

no CPF/MF sob o n 680.999.328-20; Secretário Municipal de Esportes, Lazer
e Juventude, ROBERTO LUIZ VIDOSKI, brasileiro, casado, empresário, portador

da  Cédula  de  Identidade  RG  n  26.828.397-7  e  do  CPF/MF  sob  o
161.253.028-14;   doravante denominados simplesmente "Contratante", e,

outro lado, a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., com sede
Rua Dona Leopoldina, n. 26, Centro - Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF s

o n 79.283.065/0001-41, neste ato representada por RONALDO BENKENDO
portador da Cédula de Identidade RG n 2.768'. 759, inscrito no CPF/MF
751.256.849-53, doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais,

na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam

e outorgam, que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR^
1.1.  Constitui  o  objeto  deste  Pregão,  a  Contratação  de  Empres^V
Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação de  ^>.

Sanitários Públicos de São Caetano do Sul, conforme especificações técnicas ^^

estabelecidas neste instrumento e valores descritos abaixo:^

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO
CAETANO DO SUL, QUE ENTRE SI FAZEM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E
A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

LTDA., REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N.

100.126/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.

96/2018.

Contrato n 04/2019Processo n 100.126/2018
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Sindicato(s) da(s) Categoria(s): SIEMACO SP 2018 - SP005330/2018

R$
4.663.984,80

R$ 388.665,40

23,11%

R$ 163.372,10

R$ 48.465,00

R$ 3.465,00

R$ 45.000,00

TOTAL

VALOR TOTAL ANUAL DOS CUSTOS

TOTAL MENSAL DOS CUSTOS (ENCARGOS SOCIAIS, ETC)
BDI

TOTAL DOS CUSTOS

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

R$ 45,00

R$ 584,42

VALOR UNIT.

77

77

OUTROS (ESPECIFICAR)

EQUIPAMENTOS / UTENSÍLIOS

MATERIAIS

DESCRIÇÃO

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

R$ 114.907,10

R$ 29.383,20'
\
lR$ 29.383,E0

TOTAL REMUNERAÇÃO

SUBTOTAL

R$ 381,6077INSALUBRIDADE

ADICIONAIS

R$ 85.523,90

R$ 15.549,80

R$ 53.313,60

R$ 16.660,50

SUBTOTAL

R$ 1.110,7014

R$ 1.110,7048

R$ 1.110,7015

POSTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO

16h/DIA

POSTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO

12h/DIA

POSTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO

8h/DIA

SALÁRIO TOTALSALÁRIO UN.Qda.Função/Cargo

QUADRO DE PESSOAL

Caetano do Sul,  conforme especificações
técnicas descritas no Termo de Referência

Contrato n 04/2019
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^refeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



UnfU culu, 414 - CMvalds cni

smt, n-nt - Nom ti
tMtgUI MU MUUUk

Contrato n 04/2019Processo n 100.126/2018

(Prefeitura MunicipaCde São Caetano do SuC
Estado de São Paulo



_J|1.040,11

U    1(1 040 9

UM lH/ta

I . ' .'   14 11= .. !

|  M
MJ Lai.oi Mi riala Kl -

Contrato n 04/2019Processo n 100.126/2018

Prefeitura MunicipaCde São Caetano do SuC
Estado de São Paulo

, t



M  4.m.O4.IO

j M111.(01,40

M10.040,00

_MM.ioo.ot, Ho * nnutçjLo

ei c&nmu

. uni uwa^^. 110 - 1cn snrx mutA -

tsi. sito muu, 10a - cnítaa

M, NUttR THOa, 04 - OLÍMtlCO

Contrato n 04/2019Processo n 100.126/2018

^refeitura MunicipaCde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



4
4

P05T0S

4
2
2

POSTOS

\ ^
\17 \
\ 2\

2
3
2
2

POSTOS

4
4

TOTAL

0

DEF.

2
2

FEM

^2
2

MAS

BANHEIROS

29,22
29,22

TOTAL

•

DEF.

15,96
1S.96
FEM

13,26
13.26
MAS

Área-m*

08 00 as 18 00

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
2" FEIRA A SÁBADO

R. Mai Carlos Del Prete 6S1 - Centro

ENDEREÇO

TOTAL
ATENDF FÁCIL

LOCAIS

11

ITEM

LOCAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEIAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

4
2
2

TOTAL

0
-

DEF.

2
1
1

FEM

2
1
1

MAS

BANHEIROS

34,90
18,02
16,88

TOTAL
DEF.

1M4
8,84
8,10
FEM

17,98
9,18
8,78

MAS

Área-m1

06 00 as 24 00
06 00 as 22 00

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

2" FEIRA A
DOMINGO

Rua Serarim Constantino. 20- Centro
Rua Serafim Cunstantino 20 - Centro (Piso •nfenor)

ENDEREÇO

TOTAl
2  IWC RODOVIÁRIA

WC PASSAGEM DE NlVEL

LOCAIS

1

ITEM

LOCAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

17
2
4
2
2
3
2
2

TOTAL

1

-

1
.

DEF.

9
2
2
1
1
1
1
1

FEM

9
2
2
1
1
1
1
1

MAS

BANHEIROS

118,40
14,90
35,53
10,56
18,74
17,24
7,76

13,67

TOTAl

4,02
-
-

4,02

DEF.

55,28
7,44
16,81
5,27
8,84
6,57
3,88
6,47
FEM

59,10
7,46

18,72
5,29
9,90
6,65
3,88
7,20

MAS

Area-ma

06 00 as 22 00
06:00 as 22:00
06:00 as 18:00
06:30 as 18:30
07:00 as 19:00
08:00 as 17:00
07 00 as 19 00

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

2" FEIRA A
DOMINGO

R Seraf.m Carlos, 414 - Os.aldo Cru?
Av. Fernando Slmonsen, S66- Cerâmica

Av. Tietê, 81-179 - Nova Gerti
Rua Gen. Humberto de Alencar Cast. Branco, 501 - Santa Maria
Alameda Conde de Porto Alegre, 860- Santa Malia
Estr. das Lágrimas, 140-238- Jd. Sao Caetano
Estrada das Lágrimas, 320- S3o José

ENDEREÇO

TOTAL
CHIQUINHO
PARQUE CHICO MENDES
PARQUE AGOSTINHO LEAL
PARQUE SANTA MARIA
CIDADE DAS CRIANÇAS
PESQUEIRO
BOSQUE DO POVO

LOCAIS

7
6
5
4
3
2
1

ITEM

LOCAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SESURB

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1.Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 30 (trinta) dias,

contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços.

1.2.A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios

de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Detentora, inclusive fac-simile e correio eletrônico.

1.3.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta, dentro dos prazos

estabelecidos.

1.4.Os serviços serão executados nos locais indicados abaixo:

Contrato n 04/2019
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1.5. SANITÁRIOS DE USO COLETIVO RESTRITO - ÁREAS INTERNAS
1.5.1.Características: Consideram-se como áreas internas - sanitários

de uso coletivo restrito - as instalações sanitárias de uso coletivo de

grande circulação, em locais de âmbito interno onde a circulação de

pessoas é limitada e restrita àquele determinado grupo de indivíduos. As

rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e s

freqüência são definidos na tabela apresentada a seguir:

1.5.2.DIÁRIA:
a)Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e sanean

domissanitário desinfetante,  realizando a remoção de sujidades
outros  contaminantes,  mantendo-os  em  adequadas  condições

higienização durante todo o horário previsto de uso;
b)Lavar pisos, bacias,  assentos, mictórios e pias com saneante
domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de

higienização durante todo o horário previsto de uso;
c)Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local

indicado pelo Contratante;
d)Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e

depositá-los em local indicado pelo Contratante;
e)Proceder a higienização do recipiente de lixo;

f)Repor os sacos de lixo;
g)Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalh

nos respectivos sanitários;h) Remover o pó de mesas, armários, prateleiras, peitoris, caixilho

das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos,/

dos extintores de incêndio etc.
i) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência

diária.

52
2
2
2
5
2
2
2
2
4
4
4
1
4
2
2
4
2
4
2

POSTOS

214
8
6
7

26
6
8
7
6

25
22
13
2

14
7
7

14
9

18
9

TOTAL

3

2

1

DEF.

BS
3
3
3
9
2
4
3
3
9
9
4
1
4
3
2
3
7
7
6

FEM

126
5
3
4
15
4
4
4
3
16
12
9
1
10
4
5

11 _,
2
11
3 n

MAS

BANHEIROS

2114,6
73,46
67,99
81,12
199,77
37,23
92,39
49,11
55,32
249,94
393,25
117,03
36,74
146,82
79,981
50,40

126,52
29,28
167,70
6O,S2l

TOTAL.

16,81
3,63

-
-
-

6,05
3,13
-

.
4,00

-

-

-
-

DEF.

981.99
34,63
33,98
41,91

104,86
16,46
46,09
23,30
28,19

100,25
187,42
56,83
18,39
66,59
37,87
25,44
39,53
14,65
67,46
38,14
FEM

Aiaa-m-

1115,77
35,20
34,01
39,21
94,91
14,72
43,17
25,81
27,13
149,69
201,83
60,20
18,35
80,23
42,11
24,96
86,99
14,63

100,24
22,38
MAS

07H00 AS 22H00
07H00 AS 22HO0
07H00 AS 22H00
07H00 AS 22H00
07H0O AS 1BHO0
07H00 AS 17H00
07H00 AS 17H00
07H00 AS 22H00
07H0O AS 22H00
07H00 AS 22H00
07H00 AS 22H00
07H0O AS 17H00
07H00 AS 22H00
08H30 AS 17H30
08H00 AS 17HO0
07HOO AS 22H00
07H00 as 18h00

07H00 AS 22H00
07h00 as 21h00

FUNCIONAMENTO
3* FEIRA A
DOMINGO

HONAfUODE

R. CAPEBERIBE, 250
AV. FERNANDO SIMONSEN, 120 - CERÂMICA
R. GARÇA, 121 - PROSPERIDADE
R. CEARA, 509 - FUNDAÇÃO
ESTRADA DAS LAGRIMAS, 90 - SÃO IOSÉ
R. ESPIRITO SANTO, 1.530 - CERÂMICA
R. DOMENICO BOTAM, 91 - OSWALDO CRUZ
R. LUIZ LOUZÃ, 170 - SANTA PAULA
R. SÃO PAULO, 200 - CERÂMICA
AV. WALTER THOME, 64 - OLÍMPICO
R. CAVALHEIRO ERNESTO GIUUANO, 1301 - OLÍMPICO
R. CAVALHEIRO ERNESTO GIUUANO, 1301 - OLÍMPICO
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2.300 - OLÍMPICO
R. TTBAGI, 10 - OLÍMPICO
R. NELSON, 231 - MAUÃ
R. JURUÁ, 50 • TRAV. NILSON MONTE - MAUA
R. ETERNIDADE, 13 - MAUÁ
R. SEBASTIÃO DIOGO, 99 - BOA VISTA
R. RIO GRANDE DO SUL, 1.83 - SANTO ANTÔNIO

ENDEREÇO

JOAQUIM CAMBAÚVA -
SÃO CAETANO
CESPRO
FUNDAÇÃO
CER NATALE CAVALHEIRO
DELENICE AP. FONSECA
ALVICELESTE
GONZAGA
TAMOYO
LAURO GOMES DE ALMEIDA
SANTA MARIA
AGITH
ABREV
MARLENE IOSÉ BENTO
DE SETEMBRO
FEUÃO - ÁGUIAS
CEE ERASMO BAT1SSACO
CER LUIZ BARALDI
CER BOCHOFILO

LOCAIS

LOCAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE - SEL|

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
S
4
3
2
1

rrtM
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1.6. SANITÁRIOS/ VESTIÁRIOS (ADMINISTRATIVO, DE SÓCIOS E DE FUNCIONÁRIOS)

- ÁREAS INTERNAS
1.6.1.Características: ambientes destinados à higiene de sócios, e
funcionários, constituídos de pisos impermeáveis e dotados de aparelhos

sanitários.

1.6.2.DIÁRIA:

a)Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante

domissanitário desinfetante,  realizando a remoção de sujidades

outros  contaminantes,  mantendo-os  em  adequadas  condições

higienização durante todo o horário previsto de uso;
b)Lavar pisos, bacias,  assentos, mictórios e pias com sanea

domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições

higienização durante todo o horário previsto de uso;
c)Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em lo

indicado pelo Contratante;
d)Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e

depositá-los em local indicado pelo Contratante;
e)Proceder a higienização do recipiente de lixo;

f)Repor os sacos de lixo;
g)Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha

nos respectivos sanitários;
h) Remover o pó de mesas, armários, prateleiras, peitoris, caixilhos

das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos,

dos extintores de incêndio etc.
i) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência

diária.

1.6.3.SEMANALa) Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários co
saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em adequada

condições de higienização;

1.5.3.  SEMANAL:a)Limpar os azulejos,  os pisos e espelhos dos sanitários com
saneantes domissanitários desinfetantes,  mantendo-os em adequadas

condições de higienização;
b)Limpar/polir todos os metais,  tais como: torneiras, válvulas,
registros, sifões, fechaduras, etc, com produto adequado, procurando

fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos.
c)Proceder à limpeza de portas, janelas, visores e ferragens com

solução detergente, enxaguar e secar;
d)Executar a limpeza de lajes ou forros,  luminárias,  janelas,

paredes e divisórias, portas e visores, maçanetas, interruptores e

outras superficies;
e)Executar demais serviços considerados necessários à freqüência

semanal.

Contrato n 04/2019
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1.7.3.  SEMANAL

a) Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários dom

saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em adequadas

condições de higienização;

b)Limpar/ polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas,
registros, sifões, fechaduras, etc, com produto adequado, procurando

fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos.
c)Proceder à limpeza de portas, visores e ferragens com solução

detergente e enxaguar.d)Executar a limpeza de lajes ou forros,  luminárias,  janelas,

paredes e divisórias, portas e visores, maçanetas, interruptores e

outras superficies.e)Executar demais serviços considerados necessários à freqüência

semanal.

1.7. SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO IRRESTRITO - ÁREAS EXTERNAS
1.7.1.Características: consideram-se como sanitários de uso público

irrestrito - as instalações  sanitárias de uso público de grande

circulação, em locais de acesso irrestrito pelo público. As rotinas e
procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua freqüência são

definidos na tabela apresentada a seguir:

1.7.2.DIÁRIA:

a)Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante
domissanitário desinfetante,  realizando a remoção de sujidades e
outros  contaminantes,  mantendo-os  em  adequadas  condições  de

higienização durante todo o horário previsto de uso;
b)Lavar pisos, bacias,  assentos, mictórios e pias com saneante
domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de

higienização durante todo o horário previsto de uso;
c)Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em Io

indicado pelo Contratante;
d)Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadament

depositá-los em local indicado pelo Contratante;
e)Proceder a higienização do recipiente de lixo;

f)Repor os sacos de lixo;
g)Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel to

nos respectivos sanitários;
h) Remover o pó de mesas, armários, prateleiras, peitoris, caixilhos

das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos,

dos extintores de incêndio etc.
i) Executar demais serviços considerados necessários à frequênc

diária.

Processo n 100.126/2018Contrato n 04/2019
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b)Limpar/ polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas,

registros, sifões, fechaduras, etc, com produto adequado, procurando

fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos.
c)Proceder à limpeza de portas, visores e ferragens com solução

detergente e enxaguar.d)Executar a limpeza de lajes ou forros,  luminárias,  janelas,

paredes e divisórias, portas e visores, maçanetas, interruptores e

outras superf^cies.
e)Executar demais serviços considerados necessários à freqüência

semanal.

1.8.ORIENTAÇÕES GERAIS:
1.8.1.Seqüência das atividades:

I.Realizar a limpeza do banheiro observando a seguinte seqüência:

Io teto (início);

2 paredes;
3 espelhos;

4 pias;
5o torneiras;

6 boxes;
7 vasos sanitários e mictórios;

8 piso (término).

II.Esvaziar  o  conteúdo  dos  baldes  no  local  indicado

Contratante, procedendo à higienização dos mesmos.

2.8.2.INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS
I.Verificar, quantificar e relatar ao Contratante a existência d

a)Vidros quebrados ou trincados;

b)Lâmpadas queimadas;
c)Portas e ferragens danificadas.

II.Verificar e comunicar ao Contratante a ocorrência de vazamentos ou

mau funcionamento de válvulas, torneiras e registros.

2.8.3.Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento

(ou que utilizem produtos considerados tóxicos) deverão ser segregados e

ter destinação adequada.

2.8.4.Os serviços deverão ser executados em jornada nos sanitários

públicos de acordo com o especificado no Anexo I A;

2.8.5.Os serviços nos sanitários públicos deverão ser executados em

jornada de 16 horas de 2a feira a domingo (diurno);

2.9.BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

^-—•-^
10
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11

2.10. USO RACIONAL DA ÁGUA
2.10.1.A Contratada deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao
uso da água. Essa capacitação poderá ser feita por meio do material

oferecido pelo SAESA sobre o Uso Racional da Água em seu sitio. Os

conceitos  deverão  ser  repassados  para  a  equipe  por  meio

multiplicadores;

2.10.2.A Contratada deverá adotar medidas para se evitar o desperdi

de água tratada, conforme instituido no Decreto Estadual no 48.138,

07/10/03;
2.10.3.Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racio

da água, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças

de comportamento de empregados da Contratada,  esperadas com essas

medidas;

2.10.4.Como exemplo: sempre que possivel usar a vassoura, e não a
mangueira, para limpar áreas externas. Se houver uma sujeira localizada

usar a técnica do pano umedecido.

2.10.5.Sempre que adequado e necessário, a Contratada deverá utilizar
se de equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada so
pressão.  Trata-se de alternativa de  inovação tecnológica de cuj

utilização será precedida de avaliação pelo Contratante das vantagens
desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, sempre adotar as d

pressão com vazão máxima de 360 (trezentos e sessenta) litros/hora;

2.9.1.Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus
empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água

e redução de produção de residuos  sólidos,  observadas as normas

ambientais vigentes;

2.9.2.Receber da Contratante informações a respeito dos programas de

uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente;

2.9.3.Deverá ser apresentado pelo Preposto da Contratada, Formulário

de  Ocorrências  para  Manutenção,  ao  funcionário  designado  pela

Contratante que fiscalizará os serviços, conforme os exemplos abaixo:

a)Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros;

b)Saboneteiras e toalheiros quebrados;

c)Lâmpadas queimadas ou piscando;

d)Tomadas e espelhos soltos;

e)Fios desencapados;
f)Janelas, fechaduras ou vidros quebrados.
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2.12. REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2.12.1.A Contratada deverá separar pilhas e baterias dispostas para
descarte pela Contratante que contenham em suas composições chumbo,

cádmio, mercúrio e seus compostos,  ou aos estabelecimentos que as
comercializam ou  à  rede  de  assistência  técnica  autorizada pelas

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores,

para que esses adotem,  diretamente ou por meio de terceiros,  os
procedimentos de reutilização,  reciclagem,  tratamento ou disposição
final ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos causados

ao meio ambiente pelo descarte  inadequado desses materiais.  Essa
obrigação atende à Resolução CONAMA n 401 de 5 de novembro de 2008.

2.12.2.Tratamento  idêntico   deverá   ser   dispensado  a   lâmpadas

fluorescentes e frascos de aerossóis em geral;

2.12.3.Encaminhar os pneumáticos inserviveis abandonados ou dispostos /
inadequadamente, aos fabricantes para destinação final, ambientalmente ^
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2.11.2.Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as

luzes das áreas que estiverem sendo ocupadas;

2.11.3.Comunicar   ao  Contratante   sobreequipamentos   com  mau
funcionamento ou danificados  como  lâmpadasqueimadas ou piscando,
zumbido excessivo em reatores de lumináriase mau funcionamento de

instalações energizadas;

2.11.4.Sugerir  ao  Contratante,  locais  e  medidas  que  tenham  a

possibilidade de redução do consumo de energia, tais como: desligamento
de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de

sensores de presença, rebaixamento de luminárias etc;

2.11.5.Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos

de limpeza, o sistema de proteção elétrica e as condições de segurança
de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de pó, enceradeira

etc.;

2.11.6.Repassar a seus empregados todas as orientações referentes

redução do consumo de energia fornecidas pelo Contratante.

2.10.6. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso
de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de

água.

2.11. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
2.11.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de

produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução

de consumo;
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2.12.6.Quando implantadas pelo Contratante operações de compostagem/

fabricação de adubo orgânico, a Contratada deverá separar os residuos

orgânicos da varrição de parques (folhas, gravetos, etc.) e encaminhá-

los posteriormente para as referidas operações, de modo a evitar sua

disposição em aterro sanitário;

2.12.7.Fornecer sacos de lixo nos tamanhos adequados à sua utilização,
com vistas à otimização em seu uso, bem como a redução da destinação de

residuos sólidos;

^_—s.13

adequada, tendo em vista que esses constituem passivo ambiental, que

resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Essa
obrigação atende à Resolução CONAMA n 258, de 26 de agosto de 1999.

2.12.4.Colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do

programa interno de separação de residuos sólidos, em recipientes para
coleta   seletiva   nas   cores   internacionalmente   identificadas,

disponibilizados pelo Contratante;

2.12.5.Programa de Coleta Seletiva de Residuos Sólidos, a Contratada

deverá observar as seguintes regras:

a)MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS: Materiais para os quais ainda não são
aplicadas técnicas de reaproveitamento,  os quais são denominados

REJEITOS, tais como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço de

papel e outros como: cerâmicas, pratos, vidros pirex e similares;
trapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza e ciscos (que deverão

ser  segregados  e  acondicionados  separadamente  para  destinação

adequada);  acrilico;  lâmpadas  fluorescentes  (acondicionadas  em
separado); papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel
carbono e fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis

de papel; espelhos, vidros planos, cristais; pilhas (acondicionadas

em separado e enviadas para fabricante).
b)MATERIAIS RECICLÁVEIS: Para os materiais secos recicláveis, deverá

ser seguida a padronização internacional. Para a identificação, por
cores, nos recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel,
AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não

reciclável).c)Deverão ser disponibilizados pelo Contratante recipientes adequados

para a coleta seletiva:

I.vidro (recipiente verde)
II.plástico (recipiente vermelho)
III.papéis secos (recipiente azul)

IV.metais (recipiente amarelo)
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2.13. SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
2.13.1.Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso

de produtos biodegradáveis;

2.13.2.Utilizar  racionalmente  os  saneantes  domissanitários,  cuja

aplicação nos serviços deverá observar regra basilar de menor toxidade,

livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio;

2.13.3.Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em

consideração as ações ambientais por esses realizadas;

2.13.4.Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de
detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento às

prescrições do artigo 44, da Lei Federal no 6.360 de 23 de setembro de
1976 e do artigo 67, do Decreto Federal no 8.077, de 14 de agosto de

2013, as prescrições da Resolução ANVISA n 40, de 5 de junho de 2008,
cujos itens de controle e fiscalização por parte das autoridades

sanitárias e do Contratante são os Anexos da referida Resolução: Anexo
- Tipos/ Categorias de produtos de limpeza e afins e Anexo II Rotulage

para produtos de limpeza e afins;

2.13.5.Fornecer saneantes domissanitários devidamente notificados ou
registrados no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da
Saúde, em conformidade com o Decreto Federal no 8.077 de 13 de agosto de

2013, que regulamenta a Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976;

2.13.6.Observar  a  rotulagem  quanto  aos  produtos  desinfetantes
domissanitários, conforme Resolução RDC n 34, de 16 de agosto 2010, e

os anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997;
2.13.7.Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos

recursos hídricos naturais, de importância fundamental para a saúde,
somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias tensoativas

aniônicas, utilizadas em sua composição, sejam biodegradáveis, conforme

disposições da Resolução n 180, de 03 de outubro de 2006, que aprova o
Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos

para Produtos Saneantes Domissanitários;

2.13.8.Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução

RDC n 46, de 20 de fevereiro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico
para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool etilico

anidro;

2.12.8. Otimizar a utilização dos sacos de lixo, de cujo fornecimento é
de sua responsabilidade, adequando sua disponibilização quanto à
capacidade e necessidade, esgotando dentro do bom senso e da

razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento, objetivando a

redução da destinação de resíduos sólidos.
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2.13.10.Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes

baixas concentrações e baixos teores de fosfato;

2.13.11.Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição
quimica  dos  produtos,  para  análise  e  precauções  com  possiveis

intercorrências que possam surgir com empregados da Contratada, ou com

terceiros.

2.14. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
2.14.1. Este procedimento está vinculado aos contratos de prestação dos
Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação de Áreas Internas: Sanitários

de uso Coletivo; Sanitários/ Vestiários (administrativo, de sócios e de

funcionários); Áreas Externas: Sanitários de Uso Público, de Parques,
Clubes, e Rodoviária, Atende Fácil, integrando as especificações
técnicas como obrigação e responsabilidade do Contratante e deverá ser
efetuado periodicamente pela fiscalização o controle da execução dos

serviços, de forma a gerar relatórios mensais que servirão de fator
redutor para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas) .
mensais de prestação dos serviços executados, com base nas pontuações^

constantes dos relatórios.\
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a)Corantes - relacionados no Anexo I da Portaria n 9 MS/SNVS, de 10

de abril de 1987;
b)Saneantes Domissanitários de Risco I - listados pelo art. 5. da

Resolução no 336, de 30 de julho de 1999 e em conformidade com a

Resolução ANVISA RE n 913, de 25 de junho de 2001;
c)Saneantes Domissanitários fortemente alcalinos - apresentados sob a

forma de liquido premido (aerossol), ou liquido para pulverização,
tais como produtos desengordurantes, conforme Resolução RDC no 32, de

27 de junho de 2013;
d)Benzeno - conforme Resolução RDC n 252, de 16 de setembro de 2003,

e recomendações dispostas na Lei Federal n 6.360, de 23 de setembro
de 1976, pelo Decreto Federal n. 8.077, de 14 de agosto de 2013 e
pela Lei Federal n 8.078, de 11 de setembro de 1990, uma vez que de

acordo com estudos IARC -International Agency Research on Câncer,
agência de pesquisa referenciada pela OMS - Organização Mundial de

Saúde, a substância (benzeno) foi categorizada como cancerigena p

humanos;e)Inseticidas e raticidas - nos termos da Resolução Normativa CNS

01, de 04 de abril de 1979.

2.13.9. Fica terminantemente proibida, sob nenhuma hipótese, na
prestação de serviços de limpeza e higienização predial o fornecimento,
utilização e aplicação de saneantes domissanitários ou produtos quimicos

que contenham ou apresentem em sua composição:
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2.14.3.REGRAS GERAIS
2.14.3.1. A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de

Limpeza, Asseio e Conservação de Áreas Internas: Sanitários de uso
Coletivo; Sanitários/ Vestiários (administrativo, de sócios e de

funcionários); Áreas Externas: Sanitários de Uso Público, de Parques,

Clubes e Rodoviária, Atende Fácil,se faz por meio de pontuação em
conceitos de Ótimo, Bom, Regular e Ruim em cada um dos itens

vistoriados.

2.14.4.CONCEITOS DA PONTUAÇÃO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS:
2.14.4.1.ÓTIMO - Refere-se à conformidade total dos critérios,

como:•Funcionários devidamente treinados, uniformizados e utilizando

EPIs adequados;
•Materiais e produtos padronizados e em quantidade suficiente;

•Distribuições diárias eficiente dos materiais e insumos;
•Equipamentos e ferramentas em perfeito estado e quantidad

contratadas;
•Limpeza e asseio das instalações (sanitários e vestiários);

•Inexistência de poeira;

•Inexistência de sujidade;
•Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, c

embalagens adequadas e volume até 2/3;

•Assiduidade, asseio e educação dos profissionais

2.14.4.2.BOM - Refere-se à conformidade parcial dos critérios,

como:•Ocorrência isolada de atrasos na distribuição de materiais e

produtos padronizados e em quantidade suficiente;
•Ocorrência isolada nas distribuições diárias dos materiais e

insumos;
•Ocorrência de poeira em local isolado;

•Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão
•Ocorrência  isolada  na  assiduidade,  asseio  e  educação  dos

profissionais.
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2.14.2.  OBJETIVO
2.14.2.1. Definir e padronizar a avaliação de desempenho e
qualidade da Contratada na execução dos contratos de prestação de
serviços de Limpeza, Asseio e Conservação de Áreas Internas:

Sanitários de uso Coletivo; Sanitários/ Vestiários (administrativo,

de sócios e de funcionários); Áreas Externas: Sanitários de Uso

Público, de Parques, Clubes e Rodoviária, e o Atende Fácil.
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2.14.4.3.REGULAR  -  Refere-se  à  desconformidade  parcial  dos

critérios, como:•Ocorrência constante de atrasos na distribuição de materiais e

produtos padronizados e em quantidade suficiente;
•Ocorrência constante nas distribuições diárias dos materiais e

insumos;•Ocorrência constante na assiduidade,  asseio e educação dos

profissionais.
•Ocorrências  constantes  de  higienização  dos  sanitários  e

vestiários.

2.14.4.4.RUIM - Refere-se à desconformidade total dos critérios,

como:
•Funcionários sem uniformizados e EPIs incompletos;

•Poeira e sujidades em sanitários e vestiário;

•Lixeiras sujas e transbordando;
•Materiais,  produtos  ou  equipamentos  incompletos  ou  em

quantidade insuficiente;
•Execução de limpeza sem técnica adequada;
•Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de

limpeza sem motivo ou sem comunicação com o contato do contratante;

•Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes;

•Falta nas distribuições diárias dos materiais e insumos;

2.14.5. ITENS  DE  AVALIAÇÃO  DE  QUALIDADE  DOS  SERVIÇOS  DE  LIM

PRESTADOS2.14.5.1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS

2.14.5.1.1.Apresentação dos documentos que comprovam que
produtos utilizados, EPI's, aparelhos e instrumentos respeita

especificações técnicas e socioambientais requeridas;

2.14.5.1.2.Comprovação dos treinamentos realizados no periodo.

2.14.5.2.CRITÉRIOS
2.14.5.2.1. Na avaliação devem ser atribuídos, ao formulário de

Avaliação de Qualidade dos Serviços, os conceitos "Ótimo", "Bom",
"Regular" e "Ruim", equivalentes, respectivamente, aos valores 100,

80, 50 e 30 para cada um dos itens avaliados:

2.14.5.3.RESPONSABILIDADES
2.14.5.3.1. Equipe de Fiscalização: Responsável pela Avaliaçã

da Contratada utilizando o Formulário de Avaliação da Qualidade do
Serviços e encaminhamento de toda documentação ao Gestor d

Contrato.
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2.14.5.3.2. Gestor do Contrato: Responsável pela consolidação

das avaliações recebidas e pela apuração do percentual de liberação

da fatura correspondente.

2.14.5.4.  DESCRIÇÃO DO PROCESSO
2.14.5.4.1.Cabe a equipe  responsável pela fiscalização do

contrato, com base na relação de itens a serem avaliados e no

Formulário de Avaliação da Qualidade dos  Serviços,  efetuar o
acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando

as informações de forma a embasar a avaliação mensal da Contratada.

2.14.5.4.2.No final do mês de apuração, a equipe responsável

pela fiscalização do contrato deve encaminhar, em até 5 (cinco)

dias após o fechamento das medições, os Formulários de Avaliação da

Qualidade dos  Serviços  gerados no período para o Gestor  do

Contrato.

2.14.5.4.3.Cabe ao Gestor do Contrato, mensalmente, e com base

em todos os Formulários de Avaliação da Qualidade dos Serviços
gerados durante este período, consolidar a avaliação de desempenho
da  Contratada  frente  ao  contrato  firmado,  utilizando-se  do

Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados, apurar
o percentual de liberação da fatura correspondente e encaminhar uma

via para a Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) mese
contados a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo s

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, n

termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1.As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  a  dotaç
orçamentária competente da Contratante,  à época dos efetivos pedidos à

Contratada:
02.06.01.15.4 52.0200.2.092.3.3.90.39.00;

02.07.01.15.452.0200.2.07 8.3.3.90.3 9.00;
02.23.01.27.812.0501.2.081.3.3.90.39.00;
02.02.01.04.122.0100.2.062.3.3.90.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2..Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados
da data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de
serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e
assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de^

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária daí

Contratada, Banco do Brasil, agência n. 3428-2, conta n. 3146-1.
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4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,

do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica

interrompido o prazo para o pagamento,  sendo iniciada a nova contagem

somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo  atraso  injustificado  na  liberação  do  pagamento,  a
Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01%
(um centésimo de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até

seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA

dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ^a' a

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fu

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de  Infor

Municipal - CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida
pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul

OU caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes

Mobiliários do Município de São Caetano do Sul,  deverá apresentar
declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de
que  não  é  cadastrada  e  de  que  nada  deve  a  esta  Municipalidade

relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

4.8.Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001,  sendo que na hipótese de prorrogação contratual,  após o
periodo de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no
índice do IGPM da FGV, ou outro Índice que vier a substituí-lo, mediante;
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requerimento da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade

com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se a prestar os serviços na forma de sua apresentação na

proposta;

5.3.Todas as despesas decorrentes de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.4.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

5.5.Responsabilizar-se por todas as despesas referentes a transporte de

pessoal, diárias, encargos sociais, fiscais trabalhistas, previdenciários e

de ordem de classe, indenizações eiveis, etc;

5.6.Prestar o serviço com eficiência e celeridade,  resultando em um
atendimento de alta qualidade,  auxiliando em esclarecimentos que forem
solicitados e atendendo a eventuais reclamações que porventura surgi
durante a execução do contrato, objetivando uma relação de parceria p

maior funcionalidade operacional;

5.7.Caso a Contratada venha, como resultado de suas operações, prejudi
ou sujar áreas, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu est

original.

5.8.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,  socia
previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação
especifica,   cuja  inadimplência  não  transfere  responsabilidade  à

Administração;

5.9.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no

decorrer da prestação dos serviços;

5.10.Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por se
prepostos ou subcontratados,  à Contratante ou a terceiros,  durante

prestação dos serviços.

5.11.Encarrregar-se por todos  os  encargos e obrigações  trabalhista
previdenciárias, acidentárias, fiscais, administrativas, civis e comercia

e  quaisquer outras  inerentes  à prestação dos  serviços e,  sempre q
necessário, fará prova do cumprimento das responsabilidades supracitadas.
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5.12.Zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das
diretrizes traçadas pela Contratante, de forma a preservar a integridade
fisica de seus empregados e de terceiros, inclusive servidores municipais,

cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a

ocorrer, no desempenho de suas tarefas.

5.13.Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás

com  fotografia  recente  e  provendo-os  dos  Equipamentos  de  Proteção

Individual - EPIs;

5.14.Fornecer equipamentos de proteção coletiva (EPC).

5.15.Zelar pelo perfeito funcionamento das instalações, denunciando com

urgência e por escrito as irregularidades ou situações que coloquem em

risco a integridade das pessoas, equipamentos e edificações e, neste caso,

propor ou apresentar alternativas imediatas para sanar os problemas que,
eventualmente, forem identificados nas instalações dos Próprios Municipais.

5.16.Disponibilizar de mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos

materiais e dos utensílios e equipamentos necessários à perfeita execução

dos serviços de limpeza das áreas envolvidas

5.17.Responsabilizar-se  integralmente pelos  serviços  contratados,  n

termos da legislação vigente;

5.18.Designar por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Serviço

preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrênci

durante a execução desse contrato;

5.19.Observar a legislação trabalhista,  inclusive quanto à jornada
trabalho e outras disposições previstas em normas coletivas da categor

profissional;

5.20.Disponibilizar empregados em quantidade necessária para a prestação

dos serviços, devidamente registrados em suas carteiras de trabalho;

5.21.No inicio de cada mês, fornecer à Contratante todo o material de

limpeza (saneantes domissanitários e produtos químicos), e de higiene a ser
utilizado na execução do serviço de limpeza no periodo, em quantidade
qualidade adequada, conforme relação do Anexo IB, para a aprovação pel

fiscalização do contrato;

5.22.Fornecer todos os equipamentos e utensílios necessários à execuç

dos serviços, conforme relação do Anexo I C;

5.23.Cabe à Contratada completar ou substituir o material considera

inadequado pela Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
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5.24.Respeitar  a  legislação  vigente  para  o  transporte,  manuseio  e
armazenagem dos saneantes domissanitários, materiais de higiene e dos

produtos químicos;

5.25.Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos

serviços,  em perfeitas condições de uso,  devendo os danificados serem
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos
devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede

elétrica;

5.26.Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua

propriedade, tais como: enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para
transporte de lixo, escadas etc, de forma a não serem confundidos com

similares de propriedade do Contratante

5.27.Implantar,  de  forma  adequada,  a planificação,  a  execução  e  a
supervisão permanente  dos  serviços,  de maneira  estruturada,  mantendo
durante o horário comercial suporte para dar atendimento a eventuais

necessidades para manutenção das áreas limpas;

5.28.Nomear encarregados responsáveis pelos serviços,  com a missão de

garantir  o bom andamento  dos  trabalhos.  Esses  encarregados  terão  a
obrigação de reportarem-se,  quando houver necessidade, ao preposto dos

serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes;

5.29.Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
5.30.Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho (assi

médica, exames médicos, seguro de vida, EPIs);

5.31.Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar
orientações do Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Nor
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção

incêndio nas áreas do Contratante;

5.32.Exercer controle  sobre a assiduidade e a pontualidade de  seus

empregados;

5.33.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,

fornecendo todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos
plásticos para acondicionamento de detritos e equipamentos em quantidade,
qualidade  e  tecnologia adequadas,  com a  observância  às  recomendações

aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

5.34.A Contratada  deverá distribuir  nos  sanitários,  papel  higiênico,
sabonete  e  papel  toalha,  de  forma  a  garantir  a  manutenção  de  seu

abastecimento;
2
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5.35.Observar   conduta   adequadana   utilização   dos   saneantes
domissanitários,  materiais  e  dosequipamentos,  objetivando  correta
higienização dos utensilios e dasinstalações objeto da prestação de

serviços;

5.36.Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e

ambientalmente  recomendadas,  quando  da  realização  de  atividades  com
produtos quimicos controlados e da aplicação de saneantes domissanitários,
nas  áreas  escopo dos  trabalhos;  quer  seja em termos  de  qualidade,

quantidade ou destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da

Contratada  que  responderá  em  seu  próprio  nome  perante  os  órgãos

fiscaiizadores;

5.37.Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento

da rotina de funcionamento do Contratante;

5.38.Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja

mantido nas dependências da execução dos serviços, ou em quaisquer outras

instalações do Contratante;

5.39.Atender  de  imediato  às  solicitações  do  Contratante  quanto  às

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequad

para a prestação dos serviços;

5.40.Fornecer obrigatoriamente cesta básica,  vale transporte,  auxil

creche e vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação d

serviços;

5.41.Apresentar,  quando solicitado,  os comprovantes de pagamentos

benefícios e encargos;

5.42.Priorizar os modelos de veículos classificados como "A" ou "B" pelo

Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), considerando-se sua
categoria, visando à utilização mais eficiente de combustível e a redução

de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa;

5.43.Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados,

cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos,
quer materiais - com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do

Contratante,  obtendo  a  produtividade  adequada  aos  vários  tipos  de
trabalhos. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços

contratados,  cumprindo  as  disposições  legais  que  interfiram  em  sua

execução, destacando-se a legislação ambiental.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:I

6.1.  Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;  1

23
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6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.3.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos

entregues;

6.4.Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento do
presente contrato, promovendo seu recebimento,  conferindo a qualidade,

especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;

6.5.Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos

serviços e permitir o livre acesso às instalações dos equipamentos, quando

solicitado pela Contratada, ou por seus funcionários em serviço;

6.6.Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  técnicos  especialmente

designados;

6.7.Indicar as instalações sanitárias;

6.8.Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais e

equipamentos;

6.9.Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados

pela Contratada;

6.10.Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento d

execução contratual;

6.11.Fornecer à Contratada, se solicitado, o "Formulário de Ocorrência

para Manutenção";

6.12.Receber da Contratada as comunicações registradas nos "Formulários d

Ocorrências"  devidamente preenchidos  e  assinados,  encaminhando-os  ao

setores competentes para as providências cabiveis;

6.13.Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de
serviços aprovadas aplicando-se os devidos fatores de desconto, conforme

relatório de avaliação da qualidade dos serviços prestados.

6.14.À Contratante é reservado o direito de,  sem de qualquer  forma
restringir a plenitude dessa responsabilidade,  exercer a mais ampla e

completa fiscalização sobre os serviços,  diretamente ou por prepostos

designados, podendo para isso:
6.14.1.Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de
funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que
embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou cuja permanência na área, a

seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
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6.14.2.Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a

seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

6.14.3.Solicitar à Contratada a substituição de qualquer saneante
domissanitário, material ou equipamento cujo uso seja considerado

prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou

instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades;

6.14.4.Utilizar-se do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços

de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, anexo, de pleno conhecimento
das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos,

medição dos niveis de qualidade e correção de rumos;

6.14.5.Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente
prestados, descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles

não aprovados por inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por
motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções

disciplinadas em contrato;

6.14.6.Encaminhar à Contratada o Relatório Mensal de Qualidade dos
Serviços de Limpeza, para conhecimento da avaliação e do fator de

desconto a ser efetuado no valor a ser faturado pelos serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1.A recusa  injustificada  da  adjudicatária  em assinar  o  contr

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabele
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando
juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas  as  seguintes  sanções,  em razã

execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da
parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a

Prefeitura a partir do 10^ dia considerar rescindido o Contrato, sem

prejuizo das demais sanções cabíveis.
7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da
Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

-^ 2
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7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalida

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do a

87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se
prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo

109, I, "f" da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas
será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A
critério da Administração, e sendo possível, o valor devido será

descontado da garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, ser

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Administração. Nã
havendo prestação de garantia, o valor das multas será diretament

descontado do crédito que porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retid

será devolvido à Contratada.7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direit

7.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a d

outras, quando cabíveis.

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Municipio de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7. Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das

multas previstas no Edital e demais cominações legais.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento) , por descumprimento de quaisquer das
obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens

acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas  acima,  a Administração poderá,  ainda,  impor as

seguintes penalidades:
7.6.1.   Advertência;
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da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da

LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o
art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras

penais e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a
Administração do Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo

possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha
a receber da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como
dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Pregão n 96/2018 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.126/2018.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.0 gestor da presente contratação será o responsável designado pelo
Secretário Municipal de Serviços Urbanos, em relação aos seus respectivos
itens,  nos termos do Decreto Municipal n  11.093/2017  e da Lei de

Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do
presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do  ajuste,  bem  como,
responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos prazos

de início e término contratual, aditamentos e instauração de novo processo
de  licitação,  caso  seja deliberado pela continuidade dos  serviços  ou

fornecimento.

9.2.0 Gestor responderá administrativamente,  civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - PORO:
10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do
presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a/ser"Vieclarado, vai assinada pelas partes ^ testemunha
a tudo presente e d^ tudo^cientes, para que produza os regulare^ efeitos d

Lei e de Direito.

Contrato n 04/2019Processo n 100.126/2018

(Prefeitura íMuniápaCde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo



28

NOME:   /
Magalí Cristiane Catoia

RG:   RGn42.453.3i^
CpF. CPFn303.494.56W

D

Testemunhas:

LTDA

e Juveptude

^CAÊINI
-.rato

IDORF |
SERVIÇOS

:dosk^
es, Lazer

Í
NATO
Corfí

^flf E

P©r^^

/SANDRO fArBD;
/   Gestor! ib

ORBENK ADMIN^^TRAÇÍ

/       A

ROBERTO LU]
Secretário Municipal de Es

^RIA
Secretário Municir/al de Mobilidade Urbana

.nejam^nto e Gestão
3   /

Secretária Municipal ele PI
CArfPOS

Contrato n 04/2019Processo n 100.126/2018

(Prefeitura ^LunicipaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo

< i ft




