
Objetivos Específicos:1.1.3.

1.1.2. Objetivo Geral: Promover a Garantia dos Direitos de Crianças e
Adolescentes em medida de proteção de acolhimento com situação jurídica
definida e/ou outras situações excepcionais reconhecidas, especialmente
aqueles com possibilidades remotas ou inexistentes de colocação em
família substituta, à Convivência Familiar e Comunitária, conforme prevê

o Estatuto da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa para
Implantação, Monitoramento e Avaliação do Programa de Apadrinhamento
Afetivo, conforme especificações técnicas e valores descritos abaixo:

1.1.1. Público Alvo: Crianças e adolescentes especialmente aquelas com
possibilidades remotas ou inexistentes de adoção, residentes no Lar

Escola de São Caetano do Sul.

, do ano de
2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete
do Senhor Prefeito, 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 Assistência e Inclusão Social, DANIEL FERNANDES
BARBOSA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 28.830.055-5 e
inscrito no CPF/MF sob o n 295.503.188-98, doravante denominados
simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa ANDERSON ANDRADE
CONSULTING (ANDERSON ANDRADE DA CRUZ 32977415890), com sede na Rua Campos
Sales, n 42, ap. 03, Brás, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n .
30.106.881/0001-90, Inscrição Estadual isenta, neste ato representada por
ANDERSON ANDRADE DA CRUZ, portador da Cédula de Identidade RG n.
42.226.758-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n 329.774.158-90, 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:

Aos oLn   dias do mês de ^T)ç) [ Q

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE
APADRINHAMENTO AFETIVO, QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E
A EMPRESA ANDERSON ANDRADE CONSULTING
(ANDERSON ANDRADE DA CRUZ 32977415890),

REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N.
17234/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2019.
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centavos).

R$ 1.100,00

R$ 3.441,40

Valor Mensal

VALOR TOTAL GLOBAL

PARA
E

DE

Avaliação

Monitoramento

Implantação

CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA
IMPLANTAÇÃO,    MONITORAMENTO
AVALIAÇÃO    DO    PROGRAMA
APADRINHAMENTO AFETIVO.

Descritivo

1

Item

Valores:1.1.4.

e) Sensibilizar a sociedade em geral, onde a instituição de acolhimento
está inserida, da realidade vivenciada por estas crianças e adolescentes
dentro das entidades e para que contribua de maneira diferenciada, ou

seja, afetivamente e não apenas financeiramente.

a)Aproximar  pessoas  interessadas  em  assumir  o  compromisso  de
acompanhar, orientar, assistir e apoiar o desenvolvimento e o projeto de

vida de crianças e adolescentes acolhidos;

b)Proporcionar aos padrinhos/ madrinhas uma formação e acompanhamento
adequado para auxiliá-los na construção de estratégias para atuarem

neste contexto;

c)Concretizar a experiência de convivência familiar e comunitária as
crianças  e  adolescentes  acolhidos  favorecendo  o  sentimento  de

"pertencimento" e estabilidade emocional;

d)Contribuir para que  crianças  e adolescentes  acolhidos  tenham a
possibilidade  de  construir  e  manter  vínculos  afetivos  fora  da
instituição, receber atenção individualizada, aconselhamento, apoio e
acompanhamento  escolar,  ampliando,  assim  suas  oportunidades  de

convivência social e comunitária.
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•  Participar da oficina de capacitação;

•  Colaborar na divulgação do programa;
•  Compor a Comissão de Acompanhamento

•  Contratar  empresa especializada para  a
implantação, monitoramento e avaliação do

programa;
•  Colaborar com a elaboração e implantação

do programa;
•  Colaborar na divulgação do programa;
•  Em conjunto com o departamento jurídico

providenciar  os  termos  de  adesão  da
entidade  de  acolhimento  e  o  termo de
compromisso dos padrinhos e/ou madrinhas;

•  Indicar  um  funcionário  para  compor  a
Comissão de Acompanhamento;

•  Monitorar o andamento do programa;
•  Organizar  e  operacionalizar  as  ações

gerais do programa.

COMPETÊNCIA

Responsável indicado pela
Secretaria de Assistência
e Inclusão Social

Secretaria de Assistência
e Inclusão Social

ÓRGÃO
2.3. Competências de cada participante do Programa;

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Ordem de Início dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios
de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por
parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

2.2.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações
constantes do edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o

contrariar, dentro dos prazos estabelecidos.

2.2.1.  Qualquer alteração de local de entrega prestação dos serviços
será previamente informada à Contratada, no momento da solicitação.
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Prestar assistência moral, afetiva, fisica
e educacional ao (a) afilhado (a) ,
integrando-o (a) em seu convivio,
gradativamente, complementando o trabalho

institucional;
Esclarecer ao (a) afilhado (a)
constantemente qual o objetivo do
apadrinhamento evitando a ilusão sempre
presente de adoção;
Cumprir com os combinados preestabelecidos
com a entidade de acolhimento e o (a)
afilhado (a) como visitas, horários e
compromissos;
Em caso de desligamento do (a) afilhado
(a) , acompanhá-lo (a) e apoiá-lo (a) em
sua vida fora da entidade de acolhimento;

Padrinhos e/ou madrinhas

com

do

compadrinhos/madrinhas
afilhados;
Realizar   o  monitoramento

programa;
Realizar  bimestralmente  avaliação
emissão de relatório.

mensal

cadastrados

Participar das reuniões da Comissão de

Acompanhamento;
Participar da reunião com a Secretaria de
Comunicação  referente  ao  material  de

divulgação do programa;
Realizar capacitação para a equipe técnica
do Lar Escola e integrantes da Comissão de

Acompanhamento;
Acompanhar o cadastramento dos candidatos

a padrinhos/madrinhas;
Participar da pré-seleção dos candidatos a
padrinhos/madrinhas inscritos no programa;
Estabelecer os critérios e documentação a
ser  analisada  para  os  candidatos  a
padrinhos/madrinhas   e   apresentar   a
Comissão de Acompanhamento para definição;

Estabelecer os critérios para os afilhados
e apresentar a Comissão de Acompanhamento

para definição;
Realizar junto com a equipe técnica do Lar
Escola, estudo criterioso de cada acolhido
e candidato ao apadrinhamento;
Elaborar e realizar capacitação para os
técnicos do Lar Escola e integrantes da

Comissão de Acompanhamento;
Elaborar  e  realizar  as  oficinas  de
sensibilização   com  os   candidatos   a
padrinhos/madrinhas;
Elaborar  e  realizar  as  oficinas  de
sensibilização com os acolhidos;
Acompanhar o processo de aproximação dos

Empresa contratada
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• Atuar, em observância as suas atribuições,
em todos os procedimentos de habilitação
de padrinhos e/ou madrinhas e de
autorização de inclusão no programa de

crianças e adolescentes;
• Apoiar o programa, zelando pelo efetivo

respeito aos direitos e garantias legais
assegurados às crianças e adolescentes,
promovendo   as   medidas   judici

•  Habilitar,      mediante     homologação,
determinar e inserir em cadastro próprio,
os candidatos indicados pela Comissão de
Acompanhamento     como     aptos     ao
apadrinhamento,   ouvido   o   Ministério

Público;
•  Autorizar a saida dos (as) afilhados (as)

com seus padrinhos e/ou madrinhas, ouvido

o Ministério Público;
•  Autorizar as viagens dos  (as)  afilhados

(as)  com seus padrinhos e/ou madrinhas
para outras cidades e Estados, ouvido o

Ministério Público.

•  Encaminhar os candidatos a padrinhos e/ou

madrinhas interessados ao cadastramento;
•  Colaborar    com    as    oficinas    de

sensibilização das crianças e adolescentes
para sua relação com os padrinhos e/ou

madrinhas;
•  Acompanhar o processo de apadrinhamento

enquanto o  (a) afilhado  (a) estiver na

entidade;
•  Informar a Secretaria de Assistência e

Inclusão Social,  ou ao órgão por esta
definido, quaisquer eventuais inadequações
de atitudes dos padrinhos e/ou madrinhas e

afilhados (as);
•  Avaliar  o  processo  de  apadrinhamento

juntamente com os parceiros envolvidos.

• Cumprir com os demais compromissos
firmados por ocasião do apadrinhamento da
criança ou adolescente selecionado (a).

Ministério Público

Autoridade Judiciária

Entidade de acolhimento
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2.4.O prazo para a implantação deverá ser de seis meses.

2.5.0 monitoramento e a avaliação deverão ser realizados por um período

de um ano após a implantação do programa.

2.6.O monitoramento e a avaliação são ferramentas  importantes para
acompanhar a execução do programa com vistas a averiguar se as metas e
objetivos estão sendo alcançados conforme planejado e produzir evidências,
compilar dados e sistematizar informação e conhecimento que contribuam para

o aperfeiçoamento do programa;

2.7.Operacionalização da ação:
2.7.1.Aproximação de padrinhos/madrinhas e afilhados;

2.7.2.Autorização de saída dos afilhados pela autoridade judiciária,

ouvido o Ministério Público;

2.7.3.Assinatura do Termo de Compromisso pelos padrinhos e madrinhas

organizado pela assessoria jurídica do município;

2.8.A Contratada deverá  realizar  o Monitoramento mensal  e avaliação
bimestral do programa realizado pela empresa contratada.

2.9.0 material de divulgação do programa ficará a cargo da Secretaria de

Comunicação.

2.9.1. Todo material previsto para as oficinas de sensibilização,
capacitações das equipes, visitas e reuniões será operacionalizado pela

empresa a ser contratada.

2.10.A Secretaria  de  Assistência  e  Inclusão  Social  destinará  uma
assistente social do Lar Escola para acompanhar o programa e indicará o

local para as reuniões da Comissão de Acompanhamento.

extrajudiciais cabíveis.
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CLÁUSULA QUARTA -RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, nos termos do

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

2.15.4. Registro geral do programa.

2.13.Resultados  Esperados:   Crianças  e  adolescentes  com  autoestima
desenvolvida, mais seguras em seus relacionamentos sociais e afetivos,
conscientes de sua cidadania, exercendo sua critica e participação nas
decisões de mudança na sociedade. Adolescentes com referências concretas de
afeto para sua vida pós 18 anos e/ou saida das entidades de acolhimento.
Adultos mais conscientes da importância da troca afetiva com seus afilhados

dando uma nova dimensão às contribuições solidárias.

2.14.Divulgação  dos  Resultados:  Socialização  dos  resultados  paraos
parceiros envolvidos, nas reuniões da Rede de Atendimento à Criança eao
Adolescente,  nas  reuniões  do Conselho dos  Direitos  da Criança  edo
Adolescente e à sociedade em geral através da imprensa falada e escrita.

2.15.Avaliação:
2.15.1.Avaliação bimestral dos parceiros  envolvidos,  repensando e

reordenando as ações;

2.15.2.Avaliação efetiva com as crianças e adolescentes;

2.15.3.Realização  de  relatório  sobre  os  casos  de  apadrinhamento

realizados;

Psicólogo

Sociólogo

Pedagogo

Assistente Social

DESCRIÇÃO

01

01

01

01

QTDE.

2.12. A empresa contratada deverá apresentar quadro de recursos humanos com

no minimo os seguintes profissionais:

2.11. Os demais órgãos convidados para compor a Comissão de Acompanhamento

deverão indicar um funcionário.
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4.7.2.   Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

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 Inter, agência n 0001-9, conta n 1476489-0.

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.

4.2.2.Em caso de irregularidade(s) no(s) item(s) do(s) serviço(s) e/ou
produto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondente (s) regularização(ões).

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 DETENTORA 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 alineas ^a' a 'd' do
parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.1.  As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  as  dotações
orçamentárias competentes da Contratante, à época dos efetivos pedidos à

Contratada:
02.08.01.08.243.0350.2.027.3.3.50.41.00e
02.08.04.08.1220350.2.162.3.3.50.41.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.
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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
período 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.Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

proposta;

5.3.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  carga  e
descarga até o local de entrega, acessórios, tributos, embalagem, correrão

por conta exclusiva da empresa Contratada.

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

Administração;

1.2.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante a prestação dos serviços.

1.3.Envolver  os  órgãos municipais,  órgão  do  Sistema de Garantia de
Direitos, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, equipe técnica
e sociedade civil na implantação do programa através da composição da

Comissão de Acompanhamento;

1.4.Realizar a divulgação de chamamento e mobilização para encontros
visando discussão com os parceiros para o lançamento do programa;
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r
6.4.  Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento do

1.10.Realizar a prévia seleção dos candidatos observado os critérios de
afetividade, maturidade, disponibilidade, compromisso, responsabilidade e
demais critérios estabelecidos pela Comissão de Acompanhamento;

1.11.Estabelecer critérios para padrinhos e/ou madrinhas;

1.12.Cadastramento  definitivo  dos  padrinhos  e/ou  madrinhas   após
homologação e determinação judicial de inclusão no cadastro de interessados
no apadrinhamento, ouvido o Ministério Público realizado pelo município;

1.13.Realizar oficina de sensibilização dos afilhados onde serão tratados
assuntos como limites,  responsabilidade,  vinculo e apego,  respeito às
diferenças, pertencimento, diferença entre apadrinhamento e adoção e demais

temas inerentes ao programa;

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 serviços

prestados;

1.5.  Divulgação do programa para a sociedade em geral;

1.5. Elaborar  o  Termo  de  Adesão  da  entidade  de  acolhimento  para

assinatura;

1.7.Estabelecer  e  capacitar  a  equipe  de  técnicos  que  farão  o

acompanhamento do programa;

1.8.Efetuar a seleção e cadastramento dos candidatos a padrinhos e/ou

madrinhas;

1.9.Operacionalizar oficinas de sensibilização dos candidatos a padrinhos
e/ou madrinhas  onde  serão  tratados  assuntos  como violência  fisica e
psicológica,  negligência e maus tratos,  limites,  vínculos e apego,  a
realidade  da  vida  em  entidades  de  acolhimento,  aspectos  jurídicos,
responsabilidade social do cidadão e demais temas pertinentes ao programa.
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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.

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

anos ;

a Administração  poderá,  ainda,  impor  as7.6. Além das multas  acima,
seguintes penalidades:

7.6.1.   Advertência;

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 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.

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.

e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser6.5.  Prestar  as  informações
solicitados pela CONTRATADA.

presente contrato,  promovendo seu recebimento,  conferindo a qualidade,
especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;
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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.
7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras, quando cabiveis.

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 32 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 n2 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 possivel, o valor devido será
descontado da garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não
havendo prestação de garantia, o valor das multas será diretamente
descontado do crédito que porventura haja.

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 exercício 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 prejuizo 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
possivel, 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 01/2019 com seus Anexos e a Proposta
Comercial, constantes no Processo Administrativo n 17234/2017.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO
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Testemunhas:

D

Anderson Andrade Consulting
(Anderson Andrade da Cruz 32977415890)

YUTORQUAT^ GONÇALVES
r do Contrato

Secretário Munici^al de A
DANIEL FER

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

9.1.O gestor da presente contratação será o responsável designado pelo
Secretário Municipal de Assistência e Inclusão Social,  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.

9.2.0 Gestor responderá administrativamente,  civil e penalmente pelo
cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não
observância dos requisitos acima causando prejuizo à Administração ou
comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. 0 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.
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