
Aos _Hdias do mês de^j^DWC) 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. 5 9.307.5 95/0001-7 5, neste ato representada pelo

Responsável pelo Expediente da Secretaria Municipal de Esporte

Lazer, e Juventude, MARCO AURÉLIO ASTOLFI, brasileiro, portador

da Cédula de Identidade RG n 9.887.039 e inscrito no CPF/MF sob

n 0 4 9.860.068-86, doravante denominados simplesmente

"CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa STYL LINE FEIRAS

EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME, com sede na Rua Gaspar Barreto, n.

59, Vila Alpina, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

0 9.24 7.422/0001-30, , neste ato representada por Elizabeth

Coluci, portador da Cédula de Identidade RG n. 12.128.264,

inscrito no CPF/MF n. 0 6 4.594.038-05, residente e domiciliado na

Rua Gaspar Barreto, n. 59, Vila Alpina, São Paulo/SP, 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 PARA
ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO,

EXECUÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E

INFRAESTRUTURA DO 63 JOGOS REGIONAIS

(OSASCO14/07 A 27/07/2019) E DO 83

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR (MARÍLIA DE

12/10 À 26/10/2019), QUE ENTRE SI FAZEM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

DO SUL E A EMPRESA STYL LINE FEIRAS

EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME, REFERENTE,

ORIUNDA DO PROCESSO N. 100.055/2019 -

PREGÃO PRESENCIAL N. 39/2019.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa

para Organização, Planejamento, Promoção, Execução de Eventos,

Elaboração e Infraestrutura do 63 Jogos Regionais (Osascol4/07 a

27/07/2019) e do 83 Jogos Abertos do Interior (Marilia de 12/10

à 26/10/2019), conforme especificações técnicas estabelecidas

neste instrumento e valores descritos abaixo:

1.1.1.Para efeito deste termo,  em se tratando de organização

de eventos, devem ser consideradas as seguintes definições:

a)Organização: a realização dos serviços eventuais, constantes

deste termo de referência.

b/Eventos esportivos: os Jogos Regionais têm por objetivo

classificar as melhores equipes representativas dos municípios

da Ia Região Esportiva do Estado de São Paulo para as disputas

dos Jogos Abertos do Interior, que se destaca por coroar o

desenvolvimento da prática desportiva dos municípios

classificados nos Jogos Regionais e contribuir para o

aprimoramento • técnico das diversas modalidades em disputa, no

Estado de São Paulo.

c)Atividade: compreende o planejamento operacional,

organização, execução, acompanhamento do pré e pós-evento,

incluindo organização de traslados, carregamento, transporte,

montagem e desmontagem do alojamento, aluguel de veículos e

abastecimentos, serviços de lavanderia para uniformes,

aquisição de: medicamentos para as equipes, água, gelo,

recursos humanos, checagem, preparação de ambientes e dos

equipamentos necessários, suporte técnico, fornecimento de

apoio logístico e dos serviços que se fizeram necessários, com

emprego de profissionais capacitados e equipamentos em

quantidades e características necessárias.

1.1.2.Escopo dos Serviços

1 . 1 . 2 . 1 . Limpeza e conservação geral de todas as áreas a serem

utilizadas antes, durante e após o evento - 18 (dezoito) salas
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1.1.3. Assessoria Técnica: consiste em serviço técnico e

especializado de assessoria prévia no planejamento, coordenação,

supervisão e a gestão da execução de serviços, estruturas,

equipamentos e demais demandas necessárias antes, e após evento.

Este serviço será prestado diariamente inclusive fins de semana

e feriados, quando necessário. Para efeito deste Termo, em se

tratando de Assessoria Técnica, devem ser consideradas as

seguintes definições:

a)Planejamento: Identificação do evento; Levantamento do nivel

de complexidade; Infraestrutura; Apoio Técnico, administrativo

e de pessoal.

b)Organização: Seleção e alocação de recursos humanos (anexo

I); Identificação e montagem de ambientes; Elaboração da

programação geral; Distribuição de a

de aula (8mx6m cada), 02 (dois) corredores (60mx4m cada), 02

(dois) pátios (20mx20m cada), 01 (uma) quadra (30mx20m), 02

(dois)  vestiários  (5mx4m cada),  02  (dois)  banheiros  (5mx4m),

área externa ajardinada (30mx20m).

1 . 1 . 2 . 2 . Transporte de materiais diversos, carregamento,

descarregamento, mão-de-obra especializada em montagem e

desmontagem de camas e beliches, contemplando todos os

equipamentos e estruturas necessárias para realização do

evento. O valor deve contemplar frete e mão de obra para levar

materiais, montá-los, desmontá-los, inclusive material elétrico

e de informática, e recolhê-los após o evento.

1.1.2.3.Manutenção elétrica e hidráulica dos locais comuns

dentro do prédio destinado como alojamento da delegação.

1.1.2.4.Suporte logístico para os deslocamentos das equipes e

dirigente, do local do alojamento até os locais de competição e

vice-versa.
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1.1.3.1.A empresa contratada deverá prestar a Assessoria

Técnica, especificada neste subitem, sem ônus adicional à SELJ,

nas condições a seguir descritas e disponibilizando:

a)Profissional do seu quadro permanente, para atender direta

e exclusivamente a SELJ com larga experiência comprovada em

atividades de assessoria, planejamento e organização de

eventos e disponibilidade para viagens a outras localidades

onde se realizarão os eventos.

b)Equipe de apoio: composta por administrador e demais

profissionais indispensáveis para realização dos serviços;

c)Estrutura fisica e logistica da sede da empresa, como:

material elétrico, material hidráulico, ferragens, material

de limpeza, material diverso, veiculos e combust^vel,

lavanderia, água, gelo e recursos humanos.

1.1.4.Abrangência da execução, cotação de preço e quantidade

dos serviços:

1.1.4.1.Na composição dos preços, estarão inclusos todos os

custos com deslocamento de profissionais da equipe da

contratada para execução de serviços, fretes, montagens,

desmontagens, seguros, bem como, os tributos, encargos sociais,

obrigações trabalhistas e outras despesas.

1.1.4.2.A empresa deverá responsabilizar-se integralmente pelo

que lhe for demandada pela SELJ, dentro do escopo da

especificação do objeto da contratação.

1.1.5.A delegação de São Caetano do Sul será composta por até

400  (quatrocentas)  pessoas  em ambos  eventos,  entre  atletas,

técnicos, pessoal de apoio e dirigentes.

1.1.6.Os locais destinados para hospedagem da delegação serão

prédios  de  escolas  públicas  nos  municipios-sedes  de  OSASCO

(Jogos  Regionais)  e  de  MARÍLIA (Jogos  Abertos  do  Interior) .

Nesse sentido,  se fazem necessárias várias adaptações para qu
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esses locais possam receber a delegação por cerca de 14

(catorze) dias (Jogos Regionais de 14 a 27 de julho e Jogos

Abertos do Interior de 11 a 26 de outubro de 2019) .

1.1.7.Para  cada  evento  elencado,  serão  necessárias  também

adequações  para  instalação  de  chuveiros  (aproximadamente  15

unidades),  cozinha,  dormitórios,  bem como  toda  a  manutenção

desses locais durante o período da competição.

1.1.8.Deverá  haver  também  todo  o  suporte  de  limpeza  e

higiene,  bem como  segurança,  além de  suprimentos  e  suporte

logístico para a área administrativa da delegação.

1.1.9.Deverá haver também o transporte de materiais diversos

(camas,  beliches,  colchões  de  solteiro,  freezer,  geladeiras,

cases,  mobiliário de  lazer, material médico e  fisioterápico e

demais  pertinentes  à  participação  de  cerca  de  40  equipes

esportivas  representativas  do  município)  para  cada  evento,

incluindo o carregamento em São Caetano do Sul, descarregamento

e  montagem  nas   cidades - sedes,   carregamento  de   retorno  e

descarregament o   em   São   Caetano   do   Sul.   Os   custos   com

combustível,  pedágios,  hospedagem e alimentação deverão correr

por conta da empresa contratada.

1.1.10.Os traslados das equipes entre o local de hospedagem e

os locais de competição também deverão ser previstos, pois é de

responsabilidade de cada município participante.

1.1.11.A lavagem dos uniformes das equipes também deverá ser

prevista, pois as competições são

1.1.12.Valores:
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TRASLADOS

ITEM

DETALHAMENTO DOS PREÇOS DOS ITENS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A

REALIZAÇÃO DE CADA EVENTO:

R$478.947,72

R$ 239.473,86

fi$ 239.473,86

Valor Total

Valor total Global

R$ 239.473,86

R$ 239.473,86

Vaior     Untário

(por evento)

83^ Jogos

Abertos do

in^^rior    (Marflia

de 12/10 à

a6/1 Q/2019)

63* Jogos

Regionais

(Osascot4/07   a

27/07/2019)

Evento

Contratação de Empresa para
Organização, Planejamento,
Promoção, Execução de
Eventos, Elaboração e
infraestrutura do 63* Jogos
Regionais {Osasco14/07 a
27/07/2019} e do 83S Jogos
Abertos do interior (Miarília de
12/10 à 26/10/2019}

Descrição

evento

UM

01

Item
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669,90
502,60

1.428,00

58,66

1.675,52

9,57
7,18

1,02

4,19

29,92

5
5

100

1

4

14
14

14

14

14

água sanitária
desinfetantes diversos

papei higiênico

sabão em pó e liquido

papel toalha,
Material de limpeza

149,60
419,00
167,60
243,60
897,50
232,20
347,00
931,00
35,90
65,82

179,51
418,86
239,35

24,00
36,00
48,00

108,00
36,00

29.92
8,38
8,38

12,18
17,95
11.61
17,35
46,55
35,90
65,82

179,51
418,86
239,35

0,24
0,36
0,48
1,08
0,36

5
50
20
20
50
20
20
20

1
1
1
1
1

100
100
100
100
100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

215,42
119,68

1 830,60

393,70
299,20
718,00

393,70
299,20
718,00

472,70
179,50

10,80
13,20

119,70
143,60
178,30

215,42
119,68
41,53

39,37
29,92
35,90

39,37
29,92
35,90

47,27
17,95

1,08
0,66

11,97
14,36
17,83

1
1

20

10
10
20

10
10
20

10
10
10
20
10
10
10

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

59,80
718,10
81,87
41,90
55,60
45,50

476,40
476,40

1.074,60
572,00

2.692,80
267,45
805,95
50,85
50,85
50,85

2,99
359,05

27,29
4,19
5,56
4,55

23,82
23,82
53,73
28,60
89,76
17,83
53,73
10,17
10,17
10,17

20
2
3

10
10
10
20
20
20
20
15
15
15
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

05 (cinco) pacotes de prendedores de roupa.
50 (cinqüenta) metros cordas diversas.
20 (vinte) trincos para portas,
20 (vinte) Serralhos para portas,
50 (cinqüenta) cópias de chaves diversas,
15 (quinze) cadeados tamanho pequeno,
20 (vinte) cadeados tamanho médio,

20 (vinte) fechaduras de portas
fitilho.
barbante

desengrípantes
furadeíras

ferramentas diversas (martelo, chaves de tenda, chave phillips, alicates, etc),
arruelas
Buxas porcas
Parafusos
Bracadeiras
Pregos
Ferragens
extintor de jato dágua para desentupimentos diversos (ratos, vasos, etc).
reparos suficientes
20 (vinte) registros de pressão 44

10 (dez) registros de gaveta W
10 (dez) torneiras diversas W (incluindo reparos
20 (vinte) tampas cte vasos sanitários.

10 (dez) registros de gaveta W
10 (dez) torneiras diversas W (incluindo reparos
20 (vinte) tampas de vasos sanitários,

10 (dez) reparos de válvulas de descarga
tubos de cola suficientes
10 (dez) tampões V4", veda-rasca suficiente
20 (vinte) Luvas %* e W

Nipte de redução de W para W (iisa, rosca, etc.)
conexões diversas T
10 (dez) barras de tubos de PVC (canos) de 3/4
Setor Hidráulico para cada evento
fita ísolante suficiente.

02 (dois) nobreak para PC
03 (três) réguas estabilizadores
10 (dez) soquetes,
10 (dez) tomadas externas,
10 (dez) fusíveis de cartucho várias amperagens,

20 (vinte) lâmpadas fluorescentes de 35w rosca E-27 (110v)
20 (vinte) lâmpadas fluorescentes de 35w rosca E-27 (220v)
20 (vinte) lâmpadas fluorescente de 40w (220v
20 (vinte) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20w

mão-de-obra para adaptações de instalação de 15 (quinze! chuveiros (desmontagem).
resist^ncias para as duchas
15 duchas elétricas 220v
05 (cinco) disjuntores de 30a
05 (cinco) disjuntores de 25a
05 (cinco) disjuntores de 20a
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OBS.: AS EMPRESAS DEVERÃO DETALHAR OS PREÇOS UNITÁRIOS DE TODOS

OS ITENS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.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 correio

eletrônico.

2.2.Os  serviços  deverão  ser  prestados  de   acordo  com  as

especificações   constantes   do   edital,   dentro   dos   prazos

estabelecidos;

2.3.A Contratada terá prazo de até 48  (quarenta e  oito) horas

para  responder  à  solicitação,  através  da  emissão da  Ordem de

Serviço, numerada seqüencialmente.

2.4.A empresa contratada deverá concluir a montagemdos eventos,

com todas as instalações e equipes, com antecedênciamínima de 04

(quatro) horas, para que a CONTRATANTE possa atestara entrega de

todos os serviços.

2.513,14
14.073,92

5.696,60
5.028,42
5.026,42

10.052,56
13.463.25
32.312,52

179,51
502,64

406,90
359,03
359,03
179,51
179,51
299,19

1
2

1
1
1
4
5
6

14
14

14
14
14
14
15
18

1.438,00
9.792.00

14,36
0,68

10
14400

10
1

17.951.081,282,22114

3.351,04
1.172,92

59,84
41,89

4
2

14
14

549,30
359,03

1,795,10

54,93
359,03
179,51

10
1

10

1
1
1

335,30
105,00
119,74
31,12
47,88
47,88

150,78
201,04

4,78
7,50

59,87
15,56
11,97
11,97
3,59
3,59

5
1
2
2
4
4
3
4

14
14
1
1
1
1

14
14

01 (um) responsável por almoxarifado.
02 (dois) fisioterapeutas (para atendimentos preventivos e terapêuticos aos atletas);

01 (um) enfermeiro (para atendimentos emergenciais aos componentes da delegação);
01 (um) encanador (montagem e manutenção de todo setor hidráulico);
01 (um) eletricista (montagem e manutenção de todo setor elétrico);
04 (quatro) carregadores (todo tipo de carregamento interno no alojamento);
05 (cinco) faxineiros (manutenção de banheiros, vestiários, pátios, corredores e salas);
06 (seis) seguranças (divididos em duplas, com turnos de 08 (oilo) em 08 (oito) horas);
^^^^sí*CAOAet?|i4TOELiB8:iáse   :   .  ..,:;„- ,
gelo
Água mineral em copos de 200mi
ÁGUA
Serviços de lavagem dos uniformes esportivos das equipes
LAVANDERIA
04 Micro ônibus
02 Veiculos de passeio
VEÍCULOS / COMBUSTÍVEL
10 (dez) folhas de madeirite.

massa de vidraceiro suficiente
10 (dez) vidros (1,0m x 0,25m - liso), mão-de-obra.
Materiais de reparo
caixas de papelão
timpa-vidros,
mangueiras tipo jardim
esfregôes
vassouras
rodos
pano de chão
Nanelas
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2.7.2.TRASLADOS ALOJAMENTO-COMPETIÇÃO-ALOJAMENTO

2.7.2.1.04  (quatro) micro-ônibus rodoviários por dia para cerca de 40

(quarenta) deslocamentos no período efetivo de realização de cada evento,

com média de 800 (oitocentos) km em cada período, incluindo combustível e

motoristas.

2.7.3.TRASLADOS DE DIRIGENTES

2.5.Os Jogos Regionais ocorrerão na cidade de Osasco, entre os

dias 14/07 à  27/07/2019.

2.6.Os Jogos Abertos do Interior ocorrerão na cidade de Marilia,

entre os dias 12/10 à 26/10/2019.

2.7.Os tipos de serviços /  produtos foram assim agrupados:

2.7.1.TRANSPORTE, CARREGAMENTO E MONTAGEM

2.7.1.1. Para cada evento, 03 (três) caminhões tipo "baú" de 08 (oito)

metros, incluindo motoristas, 10 (dez) carregadores e montadores

(incluindo as devidas ferramentas), para realizar o carregamento de 200

(duzentos) beliches em madeira (400 camas de solteiro), 400

(quatrocentos) colchões de solteiro, 04 (quatro) cases de lm x 0.8m x

0,8m, 01 (uma) mesa de ping-pong, 01 (uma) mesa de sinuca, 01 (uma) mesa

de pebolim, 01 (uma) TV de 42 polegadas, 40 (quarenta) uniformes

esportivos completos (camisas, calções, meias), lavadora tipo

"tanquinho", painéis diversos, materiais de limpeza (rodos, vassouras,

etc), material de escritório e miudezas em geral. Esses materiais

deverão ser descarregados nos prédios que servirão como alojamento da

delegação nas cidades-sedes, sendo que os beliches deverão ser montados

nas salas indicadas pela Chefia da Delegação em cada alojamento. Os

demais materiais também serão descarregados em locais específicos em cada

alojamento. Ao final de cada evento, os beliches deverão ser desmontados,

acomodados e carregados, bem como os demais materiais elencados. O

descarregamento deverá ser feito nos locais indicados na cidade de São

Caetano do Sul no pós-eventos.
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b) Para cada evento, 10 (dez) barras de tubos de PVC (canos) de 3/4",

conexões diversas T, Niple de redução de H" para V (lisa, rosca, etc),

10

2.7.3.1. 02 (dois) automóveis pelos períodos elencados para cada evento

(com ar condicionado e direção hidráulica), a serem utilizados desde o

traslado de São Caetano do Sul até as cidades-sedes de Osasco e Marilia

(ida e volta), bem como também para os traslados internos para

acompanhamento das competições. Não precisam de motorista.

2.1 .^i.     MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS ALOJAMENTOS

2.7.4.1.Setor elétrico

a)Para cada evento, mão-de-obra para adaptações de instalação de 15

(quinze) chuveiros tipo ducha em banheiros e/ou vestiários das escolas

que servirão de alojamentos nos eventos (incluindo desmontagem).

b)Para cada evento, mão-de-obra para a manutenção minima diária da

iluminação geral de salas, pátios e corredores.

C) Para cada evento, 02 (dois) rolos de cabo 4mm rigido, 02 (dois) rolos

de cabo 2,5mm rigido, 02 (dois) rolos de cabo 4mm flexível, 02 (dois)

rolos de cabo 2,5mm flexível, 01 (um) rolo de cabo 2,5mm paralelo,

conectores elétricos, adaptadores, 05 (cinco) disjuntores de 15a, 05

(cinco) disjuntores de 20a, 05 (cinco) disjuntores de 25a, 05 (cinco)

disjuntores de 30a 15 duchas elétricas 220v, resistências para as

duchas, 20 (vinte) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20w e 20 (vinte)

lâmpadas fluorescente de 40w (220v), 20 (vinte) lâmpadas fluorescentes

de 35w rosca E-27 (220v), 20 (vinte) lâmpadas fluorescentes de 35w rosca

E-27 (HOv) 10 (dez) fusíveis de cartucho várias amperagens, 10 (dez)

tomadas externas, 10 (dez) soquetes, 03 (três) réguas estabilizadoras,

02 (dois) nobreak para PC, fita isolante suficiente.

2.7.4.2.Setor hidráulico

a) Para cada evento mão-de-obra para adaptações para a instalação dos 15

(quinze) chuveiros tipo ducha e manutenção geral diária de banheiros e

sanitários (incluindo desmontagem).
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20 (vinte) Luvas H" e H", 10 (dez) tampões W, veda-rosca suficiente,

tubos de cola suficientes, 10 (dez) reparos de válvulas de descarga, 20

(vinte) tampas de vasos sanitários, 10 (dez) torneiras diversas H"

(incluindo reparos), 10 (dez) registros de gaveta H", 20 (vinte)

registros de pressão ^", reparos suficientes, extintor de jato d'água

para desentupimentos diversos (ralos, vasos, etc.).

2.7.4.3.Ferragens

a)Para utilização diversa em todos os setores, em ambos os eventos.

b)Para cada evento,  pregos,  braçadeiras,  parafusos,  buchas,  porcas,

arruelas,  ferramentas  diversas  (martelo,  chaves  de  fenda,  chave

phillips,   alicates,   etc), furadeiras,  desengripantes,  barbante,

fitilho, 20 (vinte) fechaduras de portas, 20 (vinte) cadeados tamanho

médio, 15  (quinze) cadeados tamanho pequeno, 50  (cinqüenta) cópias de

chaves diversas, 20 (vinte) ferrolhos para portas, 20 (vinte) trincos

para portas, 50 (cinqüenta) metros cordas diversas, 05 (cinco) pacotes

de prendedores de roupa.

2.7.4.4.Material de limpeza

a)Para cada evento, manutenção de banheiros e sanitários  (02  (dois)

vestiários e 02 (dois) banheiros, bem como corredores, salas e pátios;

b)Para cada evento, sacos de lixo de vários tamanhos, papel toalha,

papel higiênico, sabão em pó e liquido, desinfetantes diversos, água

sanitária,  flanelas,  pano  de  chão,  rodos,  vassouras,  esfregões,

mangueiras tipo jardim, limpa-vidros, caixas de papelão (o suficiente

para a manutenção dos locais com 300 (trezentas) pessoas por 02 (duas)

semanas.

2.7.4.5.Materiais de reparo

a) Para cada evento,  10  (dez)  vidros(l,0m x 0,25m - liso),  para

substituir  em janelas  quebradas  (sehouver),  massa  de  vidraceiro

suficiente, mão-de-obra, 10 (dez) folhasde madeirite.

2.7.5.   VEÍCULOS / COMBUSTÍVEL
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2.7.5.1. Para cada evento, 02 (dois) veículos de passeio que ficarão

servindo a Chefia da Delegação nos períodos elencados.

2. 7.5.2.Não precisam de motoristas - aproximadamente 2000km (dois mil

quilômetros de rodagem em cada evento).

2.7.5.3.Pedágios (ida e volta, quando houver) e combustível para uso dos

veículos em ambos os eventos.

2.7.5.4. 04 (quatro) micro-ônibus rodoviários com motoristas (traslados

internos nas cidades-sedes).

2.7.6.   LAVANDERIA

2.7.6.1.Serviços de lavagem dos uniformes esportivos das equipes nos

períodos de efetiva realização das competições para cada um dos eventos

abrangidos:

a)Top feminino (helanca ou lycra) - 200 (duzentas) peças

b)Camisas (mangas curtas/longas) e shorts em polialgodão; - 2000 (duas

mil) peças.

c)Meias e meiões em helanca - 2000 (dois mil) pares

d)Bermudas em lycra - 500 (quinhentas) peças

e)Shorts em polialgodão - 1500 (um mil e quinhentos) peças

f)Shorts térmicos - 200 (duzentas) peças

g)Blusões em tactel - 200 (duzentas) peças

h) Calças em tactel - 200 (duzentas) peças

i) Calças de moleton - 50 (cinqüenta) peças

j) Lençóis de solteiro; (depto. médico) - 50 (cinqüenta) peças,

k) Fronhas (depto. médico) - 50 (cinqüen
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2.7.9.8.01 (um) responsável por almoxarif
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1) Toalhas de meio-banho (depto. médico) - 200 (duzentas) peças,

m) Uniformes dos funcionários - 300 (trezentas) peças

2.7.7.ÁGUA

2.7.7.1.Água mineral em copos de 200ml, para consumo da delegação em

ambos os eventos,  com previsão de 14.400  (catorze mil e quatrocentos)

copos (300 caixas com 48 unidades) para cada um dos eventos abrangidos.

2.7.8.GELO

2.7. 8.1. A ser utilizado pelo setor médico-fisioterápico da delegação,

com previsão de 10 (dez) pacotes x 10 dias = 100 (cem) pacotes para cada

um dos eventos abrangidos.

2.7.9.RECURSOS HUMANOS (PARA CADA EVENTO ELENCADO)

2.7.9.1.06 (seis) seguranças (divididos em duplas, com turnos de 08

(oito) em 08 (oito) horas);

2.7.9.2.05  (cinco)  faxineiros  (manutenção  de  banheiros,  vestiários,

pátios, corredores e salas);

2.7.9.3.04 (quatro) carregadores (todo tipo de carregamento interno no

alojamento);

2.7.9.4.01 (um) eletricista (montagem e manutenção de todo setor

elétrico);

2.7.9.5. 01 (um) encanador (montagem e manutenção de todo setor

hidráulico);

2.7.9.6.01(um)   enfermeiro   (para   atendimentos   emergenciais   aos

componentes da delegação);

2.7.9.7.02(dois)  fisioterapeutas  (para  atendimentos  preventivos  e

terapêuticos aos atletas);
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2.8.O acompanhamento e  a  fiscalização da execução do contrato

consistem  na  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos

serviços  e  da  alocação  dos  recursos  necessários,  de  forma  a

assegurar o perfeito cumprimento do contrato;

2.9.A execução dos contratos será acompanhada e fiscalizada por

meio de  instrumentos  de  controle,  que  compreendam a mensuração

dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a)Os  resultados  alcançados  em relação  ao  contratado,  com a

verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b)Os recursos humanos empregados,  em função da quantidade e da

formação profissional exigida;

c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d)A adequação  dos  serviços  prestados  à  rotina  de  execução

estabelecida;

e)O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.

2.10.O Contratante e a Contratada observarão, no desempenho de

suas atividades, as recomendações que por consenso sejam

elaboradas para adequar a Contratada às mudanças que se fizerem

necessárias;

2.11.0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades

assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e

encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n 8.666/93;

2.12.A Secretaria requisitante, através do fiscal do contrato,

realizará avaliação do nivel de atendimento dos serviços

executados.
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2.13.Após a realização dos eventos, o representante da Secretaria

requisitante, em conjunto com o fiscal do contrato, atestará a

execução dos mesmos em conformidade com a Ordem de Serviços

emitida.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será durante a

realização dos jogos, ou seja, do dia 14 de julho à 26 de outubro

de 2019, estando sujeito a alteração da referida data por

eventual alteração do cronograma.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As despesas com a execução do presente onerarão a dotação

orçamentária  competente  da  Contratante,  à  época  dos  efetivos

pedidosàContratada,den

02.23.01.27.812.0501.2.083.3.3.90.39.00   -   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 Fisca 1/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  do  Brasil,  agência n.  3131-3,

conta n.1181572.

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

fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada

contagem somente após a regularização dessa documentação.
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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 alineas  ^a' a  'd' 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 s

legal,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  não
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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.Manter-se,  durante  toda   a   vigência  do   contrato,   em

compatibilidade com as obrigações assumidas,  todas as condições

de habilitação e qualificação exiqidas na licitação;

5.2.Compromete-se  a   fornecer  os   kits  na   forma   de   sua

apresentação na proposta;

5.3.Indicar  responsável  para  o  contato com a  CONTRATANTE,  a

qualquer momento.

5.4.Custear as despesas decorrentes de transporte, equipamentos,

mão  de  obra,   montagem,  desmontagem  da  estrutura  no  local

estabelecido, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus adicional.

5.5.Responsabilizar-se  pela  disciplina   de   seus   empregados

durante a jornada de trabalho e comprometer-se que eles manterão

o devido respeito e cortesia, no relacionamento com o pessoal do

contratante,  observando  o  controle do  regimento de  trabalho e

descanso  dos  motoristas,  acompanhando  e  comprovando  sua  saúde

física e mental.

5.6.Arcar com as despesas de alimentação e  hospedagem de seus

empregados,  que  realizarão  os  serviços  inerentes  ao  serviço

objeto da presente contratação;
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5.7.Arcar com todas as despesas diretas e indiretas naprestação

dos  serviços,  encargos trabalhistas e previdenciarios,fundo de

garantia por tempo  de  serviço,  fiscais,  sociais  e  comerciais,

mão-de-obra,  carga,  descarga,  montagem/desmontagem ouquaisquer

despesas  necessárias  para  a  realização  dos  serviçosconforme

normas  vigentes,  não  se  obrigando  a  Contratante  afazer-lhe

restituições ou reembolsos de qualquer valor despendidocom estes

pagamentos .

5.8.Será  ainda,   da  responsabilidade  única  e  exclusiva  da

Contratada,   os  eventuais  danos   causados  ao  patrimônio  da

Contratante e de terceiros, bem como a integridade fisica de seus

empregados,  prepostos  e  terceiros,  em razão  da  prestação  dos

serviços, os quais deverão ser ressarcidos na totalidade, às suas

expensa s.

5.9.Em   nenhuma    hipótese   a    Contratante   poderá    ser

responsabilizada  por  acidentes  que  venham  a  ocorrer  com  os

empregados da Contratada durante a execução dos serviços.

5.10.Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente

execução dos serviços, na forma do que dispõe a legislação em

vigor, o edital e o contrato;

5 . 11 . Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade,

profissionais, especialistas e técnicos necessários para execução

dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem

como despesas com, quando necessário, viagens para execução das

atividades de responsabilidade da contratada, observando a

legislação vigente sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE,

uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo

empregaticio com o mesmo;

5.12.Observar, durante a execução dos serviços contratados, o

fiel  cumprimento  de   todas  as  leis  federais,   est
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municipais vigentes ou que venham a vigir, sendo a única

responsável pelas infrações que venham a ser cometidas;

5.13.Assumir todo ônus decorrente de ações judiciais, proveniente

de danos causados pela má execução do contrato, que possam vir a

ser imputados ao CONTRATANTE por terceiros;

5.14.Manter preposto responsável pela execução do contrato,

aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do

contrato, para representá-la sempre que for preciso;

5.15.Comunicar por escrito, ao Gestor/Fisca 1 do CONTRATANTE para

fiscalizar e acompanhar a execução contratual, qualquer

anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os

esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos

detalhes por parte do CONTRATANTE, durante a fase de planejamento

dos eventos;

5.16. Reparar todo e qualquer dano que venha a ser causado em

razão da má execução dos serviços objeto da contratação,

suportando os prejuízos decorrentes da ação ou omissão da

CONTRATADA;

5.17.Assumir e responsabilizar-se por todos os encargos

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época

própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo

empregati ei o com a Contratante;

5.18.As sumir, também, a responsabilidade por todas as

providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica

de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus empregados na

execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos

nas dependências dos locais dos eventos;

5.19.As sumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato;

19
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5.20.Cumprir rigorosamente todas as programações e prazos de

atividades compreendidas no objeto deste contrato, solicitar em

tempo hábil todas as informações e providências necessárias;

5.21.Apresentar ao Gestor/Fiscal relatório de avaliação em até 15

dias, após a realização dos eventos, que confronte os objetivos

definidos e os resultados alcançados;

5.22.Executar qualquer serviço somente após prévia aprovação do

Gestor/Fiscal do Contrato;

5.23.Quando da contratação do serviço e para emissão da Ordem de

Serviço a CONTRATADA deverá apresentar portfólio e/ou

discriminação detalhada das instalações, equipamentos e demais

recursos; serviços, serviços especializados e serviços diversos;

serviços e equipamentos de som e sonorização; iluminação;

registro de evento; sinalização, peças gráficas e material

promocional; decoração; alimentos e bebida; hospedagem e

transporte.

5.24.Todos os produtos e serviços deverão estar plenas condições

de uso, cabendo para tanto a avaliação da CONTRATANTE.

5.25.Expedir  Ordem  de  Serviço,  para  cada  evento  objeto  do

contrato.

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;

6.4.Fiscalizar  a  prestação  dos  serviços,  zelando  pelo  fi

cumprimento do  presente  contrato,  promovendo  seu  recebiment
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conferindo a qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim

como os preços apresentados;

6.5.Expedir  Ordem  de  Serviço,  para  cada  evento  objeto  do

contrato. Após aprovada a solicitação se transformará em ordem de

serviço.

6.6.Disponibilizar à  CONTRATADA,  a  partir da  assinatura deste

Contrato, os acessos às instalações e informações necessárias ao

cumprimento de sua execução;

6.7.Prestar  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  aos

eventos,   que   venham  a   ser  solicitados   pelo  preposto  da

contratada;

6.8.Expedir,   por   escrito,   todas   as   determinações   e/ou

comunicações dirigidas à Contratada;

6.9.Apresentar em tempo hábil, para providência da contratada, o

planejamento básico dos eventos;

6.10.Solieitar, em tempo hábil, a substituição ou correção dos

serviços ou equipamentos que não tenham sido considerados

adequados;

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:
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valor da  parcela  em atraso,até  o  limite  de  10%  (dez  por

cento),  podendo  a  Prefeituraa partir do  10  dia considerar

rescindido  o   Contrato,  semprejuizo  das   demais  sanções

cabi vei s .

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 dequaisquer

das  obrigações decorrentes do ajuste que não estejamprevistas

nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valortotal 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 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
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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 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, 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 .
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CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. O gestor da presente contratação será a responsável

designada pelo Secretário Municipal de 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.

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 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 39/2019 com seus

Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo

Administrativo n 10 0.055/2019.
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2)
NOME
RG:

CPF

NOME :

RG:

CPF:

Testemunhas:

D

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.

9.2. O 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 - FORO:

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.

CONTRATO n166/2019Processo n 300.100/2019

(Prefeitura ^unicipaíde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo




