
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa Especializada
para o Fornecimento de Equipamentos para as Casas de Máquinas das Piscinas dos
Centros Esportivos e Recreativos Municipais, com Instalação e Fornecimento de
Acessórios e Materiais Necessários para Execução dos Serviços, conforme
especificações técnicas estabelecidas neste instrumento e valore
abaixo:

Aos /|^ dias do mês de  ^npBvço, 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 . 20Í, 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
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 n 161.253.028-14, doravante denominada simplesmente "Contratante", e, de
outro lado, a empresa BRUMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AQUECEDORES E CONDICIONADORES
DE AR LTDA. , com sede na Rua Alegre, n 644, Barcelona, São Caetano do Sul/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.546.825/00001-02, Inscrição Estadual n
636.185.799.111, neste ato representada por BALBO SANTARELLI, portador da Cédula
de Identidade RG n 12.887.041-2, inscrito no CPF/MF n 036.743.688-46,
residente e domiciliado na Rua Monte Alegre, n. 354, apto. 74, 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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CASAS DE
MÁQUINAS DAS PISCINAS DOS CENTROS ESPORTIVOS E

RECREATIVOS MUNICIPAIS, COM INSTALAÇÃO E
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE ENTRE

SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL, REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N.
100.172/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2018.
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1.1.1. Todos os materiais utilizados e as peças a serem trocadas deverão
ter características equivalentes ou superiores daquelas substituí
relação à marca, tipo, modelo, etc.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Autorização de Fornecimento será encaminhada por quaisquer m
comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento p
da Detentora, inclusive correio eletrônico.
2.2.Os materiais  deverão  ser  entregues  de  acordo  com as  especi
constantes do edital, na forma prevista na proposta, embalados individu
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2.4.1.2.    Previsão dos serviços a serem executados:
a)Desmontagem do sistema de filtragem antigo

b)Retirada de vazamento na tubulação da casa de máquinas

Conexões hidráulicas diversas

piscina.Areia   Média   Especial   para   filtro   de
Granulometria 0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

0

Pré Filtro em Polietileno Rotomoldado com aberturas
arredondas rosqueadas de 03"(três polegadas) em ferro
fundido com cesto de inox

02 unidades
Moto bomba centrifuga para piscina - 5,0 cv - trifásico -
220 volts

02 unidades
ro em Polietileno Rotomoldado - em Areia - Vazão

52.000 litros/hora

2.4.1.1.    Previsão   de   equipamentos,   acessórios   e   materiais

d) 01 piscina de 10 metros x 10 metros x 0,75 metros. Capacidade: 75.000
litros

c) 01 piscina de 09 metros x 08 metros x 0,75 metros. Capacidade: 54.000
litros

a)01 piscina de 25 metros x 12 metros x 0,75/1,90 metros.  Capacidade:
570.000 litros.

b)01 piscina de 25 metros x 12 metros x 1,25/1,25 metros.  Capacidade:
375.000 litros.

em sua embalagem original, sem estar violada ou fracionada e em condições de
transporte e acondicionamento indicados, com informações de lote, fabricação e
validade.

2.3.Ficará sob responsabilidade da Contratada a instalação dos equipamentos,
bem como o fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários para
execução dos serviços a serem prestados para que o sistema de filtragem para o
tratamento das águas de piscinas funcione adequadamente:

2.4.Os  serviços  serão  executados  nos  seguintes  Centros  Esportivos  e
Recreativos Municipais:-

2.4.1.   CER Miguel Marcucci - ABREVB
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, n 2.300, Bairro Olímpico
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Moto bomba centrifuga para piscina - 5,0 cv - trifásico |   02 unidac^s
52.000 litros/hora

2.4.3.1.    Previsão de equipamentos, acessóriose materiais necessários:

Filtro em Polietileno Rotomoldado - em Areia - Vazão

a)01 piscina de 25 metros x 15 metros x 1,75 metros. Capacidade: 656.250
litros .

b)01 piscina de 09 metros x 09 metros x 0,44 metros. Capacidade: 35.640
litros.

2.4.3.   CER Prosperidade - CESPRO
Endereço: Rua Garça, n 121 - Bairro Prosperidade

2.4.2.2.    Previsão dos serviços a serem executados:
a)Desmontagem do sistema de filtragem antigo

b)Montagem do sistema de filtragem novo

c)Instalação das bombas do sistema de aspiração

01 peçaConexões hidráulicas diversas

74 sacos
Areia Média Especial para filtro de piscina. Granulometria
0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

02 unidadesMoto bomba para piscina - 1,5 cv - trifásico - 220 volts

02 unidades

Pré Filtro em Polietileno Rotomoldado com aberturas
arredondas rosqueadas de 03" (três polegadas) em ferro
fundido com cesto de inox

02 unidades
Moto bomba centrifuga para piscina - 5,0 cv - trifásico -
220 volts

02 unidades
Filtro em Polietileno Rotomoldado - em Areia - Vazão
52.000 litros/hora

c)Instalação do sistema de filtragem novo

d)Troca de areia do sistema de filtragem

2.4.2.   CIEE Alcina Dantas Feijão - Águias
Endereço: Rua Juruá, n 50 - Trav. Nilson Monte, Bairro Mauá

a)01 piscina de 25 metros x 12 metros x 0,75/1,90 metros.  Capacidade:
570.000 litros.

b)01 piscina de 09 metros x 08 metros x 0,75 metros. Capacidade: 54.000
litros.

2.4.2.1.    Previsão   de   equipamentos,   acessórios   e   materiais
necessários:
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2.4.4.2.    Previsão dos serviços a serem executados:
a) Desmontagem do sistema de filtragem antigo

01 peçaConexões hidráulicas diversas

185 sacospiscina.Areia   Média   Especial   para   filtro   de
Granulometria 0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

02 unidadesMoto bomba para piscina - 1,5 cv - trifásico - 220 volts

02 unidades

Pré Filtro em Polietileno Rotomoldado com aberturas
arredondas rosqueadas de 03" (três polegadas) em ferro
fundido com cesto de inox

02 unidades
Moto bomba centrifuga para piscina - 5,0 cv - trifásico
- 220 volts

Filtro em Polietileno Rotomoldado - em Areia - Vazão
52.000 litros/hora

2.4.4.1.    Previsão de equipamentos, acessórios e materiais necessários:

05 unidades

a)01 piscina de 50 metros x 25 metros x 1,85 metros. Capacidade: 2.312.500
litros.

b)01 piscina de 14,20 metros x 5,20 metros x 1,40 metros.  Capacidade
aproximada: 103.376 litros.

c)Olpiscina de  14,50 metros  X  5,20 metros  X  1,10 metros.  Capacidade
aproximada: 82.940 litros

2.4.4.   Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida - Estádio
Endereço: Avenida Walter Thomé, n 64, Bairro Olímpico.

2.4.3.2.    Previsão dos serviços a serem executados:
a)Desmontagem do sistema de filtragem antigo

b)Montagem do sistema de filtragem novo

c)Instalação das bombas do sistema de aspiração

01 peça

72 sacos

02 unidades

02 unidades

Conexões hidráulicas diversas

Areia   Média   Especial   para   filtro   de   piscina.
Granulometria 0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

Moto bomba para piscina - 1,5 cv - trifásico - 220 volts

Pré  Filtro  em Polietileno  Rotomoldado  com aberturas
arredondas rosqueadas de 03" (três polegadas) em ferro
fundido com cesto de inox

- 220 volts
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2.4.6.2.    Previsão dos serviços a serem executados:
a) Troca de areia média especial do sistema de filtragem

01 peça
01 peça
01 peça

uantidada

24 sacos

necessários

Aspirador da piscina
Registro de ralo de fundo
Conexões hidráulicas diversas

Areia   Média   Especial   para   filtro   de   piscina.
Granulometria 0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

2.4.6.1.    Previsão de equipamentos, acessórios e materiais

a)01 piscina de 13,50 metros x 7,10 metros x 1,60 metros.  Capacidade:
153.360 litros.

b)01 piscina redonda com diâmetro de 12 metros x 0,40 metros. Capacidade:
48.000 litros.

2.4.6.   CER Santa Paula - Gonzaga
Endereço: Rua Luiz Louzã, n 170, Bairro Santa Paula.

2.4.5.2.    Previsão dos serviços a serem executados:
a)Troca de areia média especial do sistema de filtragem

b)Revisão do quadro de comando

sacosGranulometria 0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

2.4.5.1.    Previsão de equipamentos, acessórios e materiais necessários:

a)01 piscina de 24,80 metros x 12,30 metros x 1,70/2,10 metros. Capacidade:
640.584 litros.

b)Olpiscina redonda com diâmetro de 12 metros x 0,70/0,80 metros. Capacidade
aproximada: 50.000 litros

b) Montagem do sistema de filtragem novo

2.4.5.   CER Luiz Baraldi - Gisela
Endereço: Rua Sebastião Diogo, n 99, Bairro Boa Vista
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2.7.A Contratada prestará os serviços nos Centros Esportivos e
conforme cronograma apresentado, de segunda a sexta-feira das 08h00

2.8.Os equipamentos deverão ter garantia mínima legal e assistência

2.4.7.2.    Previsão dos serviços a serem executados:

a)Troca de areia média especial do sistema de filtragem

b)Remoção da tubulação antiga (FERRO) da casa de máquinas

C) Instalação da nova tubulação da casa de máquinas

d) Revisão de 04 (quatro) bombas de calor (elétrica e hidráulica)

2.5.A Contratada deverá iniciar a prestação de serviços,  em no máximo 05
(cinco) dias, após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

2.6.A Contratada deverá apresentar um cronograma para a prestação de serviços
e agendar, com uma antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o início
da prestação dos serviços, para que a Contratante possa indicar um responsável
para o acompanhamento.

01 peçaConexões hidráulicas diversas

120 sacos
Areia   Média   Especial   para   filtro   de   piscina.
Granulometria 0,6 - 1,0. Saco com 25 kgs.

2.4.7.1.    Previsão de equipamentos, acessórios e materiais necessários:

a) 01 piscina de 24,50 metros x 12,50 metros x 1,80 metros. Capacidade:
551.250 litros.

2.4.7.   CER Victório Dal'Mas - Santa Maria
Endereço: Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, n 1.301, Bairro Olímpico.

b) Substituição de Registro de ralo fundo e aspirador da piscina
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2.9. No caso de materiais e equipamentos cobertos por garantia de terceiros,
fabricantes ou instaladores, a Contratada se responsabiliza pelo acionamento dos
responsáveis pela garantia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1.  O prazo de vigência da presentecontratação será de até 60  (sessenta)
dias, contados a partir da assinaturado instrumento contratual, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivosperíodos, desde que autorizado pela
Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária de
n 02.23.01.27.812.0501.2.211.4.4.90.51.00 - 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 da Contratada,  Banco
Santander, agência n 4720, conta n 1300 0009-2.

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:
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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 alineas 'a' a M' do 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 Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço ^ FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo 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 requerimento da
Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na
proposta, comprovando a marca, validade, procedência e demais características
dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante;

5.2.Responsabilizar-se pelos materiais entregues, incluindo a substituição dos
materiais recusados, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação;

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 a
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida
na licitação;
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5.5.Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,   sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

5.6.Entregar os materiais em perfeitas condições, novos e sem uso, conforme
solicitado no Edital.

5.7.Fornecer todos os recursos humanos, equipamentos e insumos necessários à
execução da prestação dos serviços;

5.8.Suportar todos os encargos com mão de obra, seguro e demais custos com
pessoal;

5.9.Garantir que serão adotados na execução dos serviços todos os cuidados
destinados a evitar que sejam causados quaisquer danos nas infraestruturas e
equipamentos existentes nos locais de intervenção, pertencentes à Contratante;

5.10.Retirar no  final  da prestação dos  serviços  todos  os  equipamentos  e
materiais que sejam de sua propriedade e que foram utilizados para a prestação
dos serviços.

5.11.Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, no todo ou em parte, o
objeto contratual, sem a prévia e expressa anuência da Contratante, por escrito.

5.12.Custear as despesas decorrentes de transporte,  embalagem e seguro de
transporte até o local de instalação/entrega, não cabendo à Contratante qualquer
ônus adicional.

5.13.É de inteira responsabilidade da Contratada a retirada de todos os

materiais  e  equipamentos  já instalados  para,  posteriormente,  realizar  as
respectivas instalações novas.

5.14.A Contratada deverá custear todos os materiais necessários para a correção
de eventuais danos existentes nas casas de maquinas, garantindo, ao final das
instalações, o perfeito funcionamento de todos os equipamentos.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.3.Comunicar  à  Contratada  sobre  quaisquer  irregularidades  dos \produtos
entregues;
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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.Rejeitar  os  produtos  que  não  atendam aos  requisitos  constantes  das
especificações.

6.6.Manter os entendimentos com a Contratada sempre por escrito, ressalvados
os casos determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais
devem ser confirmados por escrito, dentro de um prazo de até 03 (três) dias
úteis, contados a partir do contato.

6.7.Esclarecer,  sempre  que  solicitado pela Contratante,  todo  e  qualquer
detalhe ou especificação relativo aos bens ou ao serviço objeto do Contrato.

6.8.Exercer fiscalização dos serviços executados;

6.9.Disponibilizar condições para a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,   sujeitando-o  a  juizo  da
Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%  (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da 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 prejuízo das demais sanções
cabíveis.

7.2.1.1. O 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 ser
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a ampl
defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa d
20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.
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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.

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;
7.6.2.Suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de
contratar com o Município 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 prejuízo das multas
previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1,  será a
Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,
concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art. 87,
2 e 3 da Lei Federal n2 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 ser
de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério d
Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da garanti
prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos pagamento
eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de garantia,
valor das multas será diretamente descontado do crédito que porventuraOhaja.
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7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será
devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercido do direito 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.O 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  divida  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 115/2018 com seus Anexos e a Proposta
Comercial, constantes no Processo Administrativo n 16281/2018.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.0 gestor  da  presente  contratação  será  a  responsável  indicada  pelo
Secretário Municipal Esporte, Lazer e Juventude, 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
inicio e término contratual,  aditamentos e instauração de novo processo de
licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2.Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior,  a atestação e
aprovação dos serviços prestados, de que os mesmos atendem as especificações e
finalidades contratuais, de forma a ser concretizado o pagamento, nos termos do
Decreto Municipal n. 9.839, de 05 de Janeiro de 2009 e Decreto n 10.728 de
24/01/2014.

9.3.O Gestor  responderá  administrativamente,   civil  epenalmente  pelo
cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quandoverificado a não
observância  dos  requisitos  acima  causando  prejuízo  àAdministração  ou
comprometimento das atividades procedimentais.
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Rosana Ap. Domingues
RG tf 27.614.18H

CPFn172.436.18M0

NOME:

RG:

CPF:

DA.

1    Magali Cristiane Catoia
RGn0 42.453.319-4

CPF n 303.494.566-01

NOME:

RG:

CPF:

D

TESTEMUNHAS:

BRUMA COMERCIO E SERVI

Secretário Mu

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a
tudo presente e de tudo cientes, p^ra que produza os reulares efeitos de Lei e
de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1.  O foro competente para dirimir qualquerdúvida ou ação decorrente do
presente Contrato é o foro da Comarca de SãoCaetano do Sul,  com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiadoque seja.
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