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2020 (dois mil e vinte), 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 sua Secretária Municipal

de Planejamento e Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira, divorciada, advogada,

portadora da Cédula de Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF sob

o n 049.822.698-07; Secretário Municipal da Fazenda, JEFFERSON CIRNE DA COSTA,

brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n MG

11.382.453 e inscrito no CPF/MF sob o n 061.219.846-43; doravante denominados

simplesmente "Contratante", e, de outro lado, a TB SERVIÇOS, TRANSPORTES,

LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., com sede na Praça Whitaker

Penteado, n. 183, 2 andar, Jabaquara, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob

o n. 60.924.040/001-51, Inscrição Estadual n 149.592.700.114, neste ato

representada por NESTERSON DA SILVA GOMES, portador da cédula de identidade

RG n 21.417.800-6 e inscrito no CPF/MF sob o n 140.536.888-84, doravante

denominada simplesmente "Contratada", as quais, na presença das testemunhas

adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente contrato, mediant

as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

, do ano deAos {f)  dias do mês de

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO

EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE

MANUTENÇÃO E DE ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DA UNIDADE
AVANÇADA DE ATENDIMENTO - ATENDE FÁCIL, QUE

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A EMPRESA TB SERVIÇOS,

TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS

HUMANOS S.A., REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO

N. 100.036/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.

60/2019.
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1.2.9. Manutenção de todo o mobiliário pré-existente, com substituição ou

conserto, quando necessário, de forma a manter o padrão de qualidade e

operação da unidade que se encontra em funcionamento;

1.2.8. Fornecimento de Rádio Comunicadores para as Unidades da Administração

que estão sediadas junto ao Posto, que serão utilizados para comunicação

interna.
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Multifuncional

Cidcard

Cartório 269

Cartório 166

Procon

Recepção

Diretoria

Procuradoria

Divida Ativa

Administração

Sert

IIRGD

Serviços Municipais

Departamento

1.2.5.1. A responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva

dos computadores e impressoras será da Contratada para os equipamentos

por ela fornecidos.

1.2.6.Os equipamentos a serem substituídos e/ou fornecidos, deverão ser

novos e entregues conforme cronograma fixado pelas partes e disponibilidade

orçamentária, de forma que não haja descontinuidade dos serviços prestados

pelo Atende Fácil.

1.2.7.Fornecimento de Impressoras Multifuncionais e Convencionais para os

departamentos da Unidade Avançada de Atendimento conforme quadro abaixo,

com fornecimento do suprimento necessário à execução dos serviços, tais como

papel, tonner, etc, sem prejuízo de outras que forem necessárias ao longo

da vigência, bem como a substituição dos locais.
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Processo n 300.177/2019Contrato n 43/2020

1.2.10.Manutenção da tecnologia e sua atualização, quando necessário, dos

softwares, hardwares e demais equipamentos necessários à operação da

administração do posto e dos serviços existentes na unidade que se encontra

em funcionamento, mediante prévia autorização da Divisão de Tecnologia da

Informação, quanto os mesmos forem integrados com outros sistemas da

Administração;

1.2.11.Manutenção preventiva e corretiva do No-Break e troca das baterias

quando necessárias;

1.2.12.Prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção" nos recursos de

informática para os órgãos do Posto - Atende Fácil;

1.2.13.Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e

demais equipamentos necessários à operação da administração do Posto e dos

órgãos existentes, mantendo a tecnologia atualizada;

1.2.14.Manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento em

utilização nas áreas da Unidade Avançada;

1.2.15.Substituição dos computadores existentes na Unidade Avançada de

Atendimento, conforme cronograma a ser aprovado pela Diretoria do Atende

Fácil. Os equipamentos devem apresentar as características abaixo:

a)Sistema operacional Windows 10 profissional, licenciamento permanente

b)Pacote de Aplicativo Office Profissional, licenciamento permanente

c)Antivírus Corporativo com gerenciamento central

d)Sistema de Acesso remoto permitindo interação na mesma seção do usuário

e)Processador 15 ou equivalente e memória no minimo de 4GBs

f)Teclado, mouse e monitor de no minimo de 20"

1.2.01.01.   Atualmente o posto contempla 200 computadores dos quais

deverão ser substituídos conforme cronograma estabelecido pelas partes;

1.2.16.Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de gerenciamento

de atendimento já existentes, painel de senha, para os órgãos, e impressoras

térmicas.
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Detalhamento dos valores unitários dos equipamentos:

1.329.296,64

2.301.273,84

200.305,92

110.370,00

8.094.086,40

258.828,48

150.442,56

195.596,16

225.773,28

Valor Total

28

55.387,36

95.886,41

8.346,08

4.598,75

337.253,60

10.784,52

6.268,44

8.149,84

9.407,22

" Valor
Mensal

12.865.973,

iiliiili

liiiili
4.173,04

4.598,75

4.215,67

5.392,26

6.268,44

8.149,84

9.407,22

Valor
Unit.

VALOR TOTAL GLOBAL 24 MESES

Fornecimento e instalação de equipamentos tais

como, computadores, impressoras)

Serviços de Operação  (treinamento, manutenção

geral,  limpeza,  copa,  radiocomunicadores,  e

demais serviços correlatos)

Telefonista

Suporte Administrativo

Analista de Atendimento

Analista de Suporte Técnico Nível II

Assistente de Atendimento

Supervisor de Recursos Humanos

Administrador

Contratação  de  Empresa  Especializada  para

Prestação  de  Serviços  de  Gestão  Abrangendo

Execução Integrada dos Serviços de Operação, de

Manutenção e de Adequação Evolutiva da Unidade

Avançada de Atendimento - Atende Fácil

Descritivo

xx

XX

02

01

80

02

01

01

01

XX

Qtde

01

Item

1.2.17.A Contratada deverá efetuar a adequação evolutiva do imóvel

localizado na cidade de São Caetano do Sul, na Rua Major Carlos Del Prete,

651 - Centro - São Caetano do Sul/SP - CEP: 09530-000, que garanta o ingresso

de novo serviço ao Posto, ou saida de outros que ali estão, conforme "croqui"

definido pela Administração do Posto, com ajustes das instalações,

alterações de leiautes e reformas, sendo da responsabilidade da Contratada

o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, e sem interrupção

ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se encontra em

funcionamento;

1.2.18.Dos Valores:
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1.596,80
INSALUBRIDADE (INSAL 40%
BANHERISTAS)

ADICIONAIS

162.110,49

1.700,00

1.400,00

2.100,00

1.567,50

1.312,87

4.642,72

8.124,76

1.194,49

2.992,00

1.700,00

121.314,40

4.160,42

2.500,00

3.401,33

4.000,00

SALÁRIO
TOTAL

SUB TOTAL

1.700,00

1.400,00

2.100,00

1.567,50

1.312,87

1.160,68

1.160,68

1.194,49

1.496,00

1.700,00

1.516,43

2.080,21

2.500,00

3.401,33

4.000,00

SALÁRIO UNITÁRIO

01

01

01

01

01

04

07

01

02

01

80

02

01

01

01

QUANT.

Oficial de Manutenção Civil

Auxiliar de Manutenção Elétrica

Eletromecânico

Lider Limpeza

Limpador de Vidros

Auxiliares de Limpeza - 40%
banherista (12x36)

Auxiliares de Limpeza

Copeira

Telefonista

Suporte Administrativo

Analista de Atendimento

Analista  de  Suporte  Técnico

Nivel II

Assistente de Atendimento

Supervisor de Recursos Humanos

Administrador

EQUIPE

QUADRO PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

247,60

236,33

362,62

Valor
Unit.

Mensal

Computadores

Impressoras Convencionais

Impressoras Multifuncionais

Descritivos

1.2.15.1

1.2.7

1.2.7

Item do
Edital
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66.290,08

232,75
3.643,00

39.602,00

1.092,13

136,92
3.300,00

17.164,81
750,97

367,50
VALOR TOTAL MENSAL

TOTAL MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / INSUMOS

RÁDIO COMUNICAÇÃO
IMPRESSORAS

COMPUTADORES

INSUMOS DE COPA
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAIS-EQUIPAMENTOS-FERRAMENTAS-INSUMOS PARA ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA

MATERIAL DE CONSUMO E DOS INSUMOS DE INFORMÁTICA, TONNER, PAPEL PARA
IMPRESSORAS

TREINAMENTOS
DESCRIÇÃO

MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/ INSUMOS
83.989,31

2.912,91

508,34

1.037042

209,34

2.014,51

324,70

1.274,00
-

489,30
1.538,32

10.575,11

1.283,40

917,40

3.975,40
42.556,80

309,00

261,44

13.801,93
VALOR TOTAL

TOTAL BENEFÍCIOS

R$27,74

R$4,84

R$9,88

R$9,74/ R$3,93/
R$1,28

R$ 22,14

R$ 23,19

R$14,00
R$0,00

R$ 4,66
R$109,88
R$116,21

R$18,60

R$15,29

R$15,29
R$ 18,60

R$ 4,50 X 02
COND.

R$ 4,50 X 02
COND.

R$ 4,50 X 02 COND.
VALOR UNITÃRIO

MENSAL

MENSAL

MENSAL

MENSAL

MENSAL

MENSAL

MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL

22

26

26
26

22

15

26
DIAS

UNIFORMES/EPIS

EXAMES MÉDICOS

AUXÍLIO CRECHE

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/BENEFICIO
NATALIDADE/DIA DO TRABALHADOR
(Siemaco)

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS/RES. (PLR)
Sindeepres

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS/RES. (PLR)
Siemaco

PLANO ODONTOLÓGICA (Sindeepres)
ASSISTÊNCIA MÉDICA
SEGURO DE VIDA
CESTA BÁSICA (Siemaco)
CESTA BÁSICA (Sindeepres)

VALE REFEIÇÃO (ESCALA 5X2) Eq.
Manut

VALE REFEIÇÃO (Siemaco) 12x36
Banheristas

VALE REFEIÇÃO (Siemaco) 6x1
VALE REFEIÇÃO (Sindeepres)

VALE TRANSPORTE (ESCALA 5X2) EQ
MAN.

VALE TRANSPORTE (ESCALA 12X36) -
BANHERISTAS

VALE TRANSPORTE (ESCALA 6X1)
DESCRIÇÃO

BENEFÍCIOS  ..

113.682,53

113.682,53

TOTAL ENCARGOS
SOCIAIS

69%ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

164.757,29

1.050,00

TOTAL REMUNERAÇÃO

PERICULOSIDADE (PERIC 30%
MANUTENÇÃO)
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2.3.O ATENDE FÁCIL constitui-se de uma Unidade Avançada da Administração

Pública Direta e Indireta que foi criada pela Lei Municipal n 4.351/2005,

efetivamente implantado em junho de 2008. Desde então, reúne serviços de âmbito

Municipal, Estadual e Federal que demandam atendimento pessoal e presencial à

população.

2.4.Desde sua criação, o quadro de atendentes é formado por funcionários

públicos municipais de carreira, concursados ou comissionados, designados para

atuarem nesta Unidade Avançada de Atendimento. Estes funcionários se ativam

na Supervisão do Atendimento,  e assim devem permanecer,  considerando a

responsabilidade própria do funcionalismo público.

2.5.Porém, o atendimento direto à população e os serviços de apoio à

prestação efetiva e eficaz do serviço público demandam a contratação de

prestadora de serviço para disponibilização de mão de obra para o atendimento.

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,  na forma prevista na proposta,  dentro dos prazos

estabelecidos.

12.865.973,28

536.082,22

VALOR TOTAL

107.363,02

8.845,36

40.742,25
16.082,47

20.256,98
21.435,96

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL GLOBAL 24 MESES

VALOR TOTAL EQUIPE

VALOR TOTAL

TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA, LUCRO E TRIBUTOS

PIS

COFINS
ISSQN
LUCRO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO

TAXA ADMINISTRATIVA, LUCROS E TRIBUTOS
428.719,21

TOTAL CUSTOS REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + EQUIP. INSUMOS
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Lacração

Junta Militar

Cartório Eleitoral 269

Cartório Eleitoral 166

Cid Card

Refeitório

Monitoramento GCM

Recepção Major

Seplag - 5 - Fiscalização

Ministério do trabalho

Procon

Caixa eletrônico

IIRGD

Sert

Sedeti

Auditório

Detran

Dívida Ativa

Procuradoria

Acessa S.P

Cartório de Protesto /

Aciscs

Enfermaria

Administração

Diretora

Serviços Municipais

Relação de Orgãos/Setor

2.6.Hoje, a capacidade estimada de atendimento presencial diária é de 6.000

(seis mil e quinhentos) atendimentos.

2.7.O imóvel onde encontra-se instalado a Unidade Avançada do Atende Fácil

contemplando o serviços abaixo descritos está localizada em área de 7.252 m2.
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2.12. A prestação dos serviços nesta UNIDADE AVANÇADA é composta de atividades

rotineiras, que deverão ser desenvolvidas durante o período de atendimento ao

público usuário, pelos analistas de atendimento disponibilizados pela

CONTRATADA.

2.8.O horário de funcionamento ao Público de segundas às sextas-feiras das

8:00 às 18:00 horas e, aos sábados das 8:00 às 12:00 horas e, o horário de

operação do Posto de segundas às sextas-feiras das 7:50 às 18:10 h e aos

sábados das 7:50 às 12:10 h.

2.9.As equipes de trabalho serão divididas em dois turnos: das 7h50min às

16h50min e das 9hl0min às 18hl0min, de segunda a sexta, sempre com intervalo

de 01 hora para refeição e o descanso e, aos sábados um turno das 7h50min às

llh50min e outro das 8hl0min às 12hl0min, perfazendo a jornada máxima semanal

de 44 horas.

2.10.Em função da reduzida procura por serviços aos sábados, não é necessário

que todo o efetivo se ative em atendimento aos sábados e, por isso, justificável

a implantação de revezamento de equipes trabalhando sábado sim, sábado não.

Com isso, haverá necessidade da contratada convencionar a compensação das

horas não trabalhadas aos sábados, para justificar as 44 horas de jornada

semanal contratada.

2.11.A prestação dos serviços atendimento aos cidadãos usuários na UNIDADE

AVANÇADA, tem como objetivo dar condições para que a população usuária faça

uma adequada utilização dos serviços e/ou informações disponibilizadas pelos

órgãos públicos instalados no local, elevando-se o padrão de qualidade dos

serviços, hoje prestados.

Protocolo

Telefonista

Help Desk + CPD

Almoxarifado

Ouvidoria

Farmácia de Alto Custo

Ciesp
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88

2

1

80

2

1

1

1

Total

TELEFONISTA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE ATENDIMENTO

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO NÍVEL II

ASSISTENTE DE ATENDIMENTO

SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANQS

ADMINISTRADOR

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

2.13.3.Os funcionários disponibilizados pela Contratada serão alocados nos

seguintes postos de trabalho: Recepção, Orientação e Atendimento ao Cidadão

na prestação de serviço oferecida pela Unidade, excetuada aquela privativa

do servidor público, e da Administração Geral do Posto, sendo assim

dimensionadas:

2.13. Estima-se que para manter o atendimento integral a nova contratada deva

garantir mão de obra para 80 posições de atendimento, mais 07 posições de

apoio administrativo (Administrador, Supervisão de Recursos Humanos, Técnico

de Informática - Help Desk, telefonistas, assistente de atendimento e analista

de atendimento). A CONTRATANTE estabelece, adiante, a quantidade minima de

funcionários ocupantes das posições em destaque para operação/funcionamento

ininterrupto dos Serviços oferecidos no posto, visando obtenção dos tempos

médios de atendimento e de espera estabelecidos por serviço, os quais serão

informados rotineiramente pelo Responsável pela UNIDADE AVANÇADA.

2.13.1.A quantificação acima está baseada nos critérios atuais da Unidade,

podendo ser acrescidas/suprimidas sempre que se fizer necessário para

atender a quaisquer demandas da implantação de novos serviços e/ou órgãos,

ou remanejamento dos serviços que já existem.

2.13.2.Além disso, a contratada deverá disponibilizar profissionais para

atendimento da chamada reserva técnica, quando se tratar de substituição

programada ou não, por exemplo, período de férias, horários de refeições,

descansos e outros julgadas necessárias pelas partes.

Contrato n 6^/2020Processo n 300.177/2019
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2.14.A Contratada deverá disponibilizar seus profissionais de modo a serem

distribuídos de forma equilibrada para execução das atividades e,  com

versatilidade de remanejamento entre os diversos órgãos, conforme a necessidade

dos serviços, a fim de dar vazão às demandas, durante todo o horário de

operação/funcionamento do Posto e,  em cumprimento aos tempos médios de

atendimento e de espera previstos por serviço.

2.15.As atividades que compõem a prestação dos serviços envolvem a boa

recepção, orientação, informação e atendimento aos cidadãos usuários dos

serviços disponibilizados na UNIDADE AVANÇADA, por meio de informações precisas

e objetivas,  com cortesia e cordialidade no tratamento e clareza na

comunicação. As atividades a serem desenvolvidas pelos funcionários alocados

nos Postos de Serviços pela CONTRATADA são:

2.15.1.Informar e orientar todo cidadão usuário sobre os serviços prestados

pelos Órgãos e pelo POSTO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE AVANÇADA;

2.15.2.Orientar o usuário quanto à previsão do tempo de espera;

2.15.3.Recepcionar e triar os cidadãos por órgãos, para verificação de pré-

requisito e documentação apresentada pelo cidadão, condição de conservação

e validade dos documentos apresentados, observando a legibilidade, rasuras,

manchas, partes faltantes, estado da plastificação, orientando-os quanto à

necessidade de obtenção de 2a via, quando for o caso, e distribuir senhas

para o atendimento;

2.15.4.Auxiliar nas pesquisas de Índice de satisfação dos usuários,

realizadas periodicamente no POSTO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE AVANÇADA;

2.15.5.Orientar filas e as chamadas das senhas;

2.15.6.Cadastrar senhas e acionar as chamadas eletrônicas (ou manual);

2.15.7.Orientar os usuários nas situações de contingência, quanto à previsão

de tempo de espera e/ou marcação de retorno e entrega de senhas para o

retorno;

2.15.8.Orientar os cidadãos em eventuais situações de contingências que

12
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exijam a evacuação do POSTO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE AVANÇADA, e/ou

deslocamentos da população para outras dependências do POSTO DE ATENDIMENTO

DA UNIDADE AVANÇADA;

2.15.9.Observar a condição do cidadão dando atendimento preferencial, tais

como: idosos, gestantes, pessoas portadoras de necessidades especiais, que

apresentem dificuldades de locomoção, conforme previsão legal, distribuindo

senha especifica para este fim;

2.15.10.Identificar as  situações de emergência médica,  acionando a

entidade competente para a prestação do devido socorro;

2.15.11.Relatar todas as ocorrências e fatos apurados ao seu ADMINISTRADOR,

que deverá repassá-los ao Responsável da CONTRATANTE;

2.15.12.Auxiliar o cidadão na utilização dos totens e equipamentos de

autoatendimento;

2.15.13.Orientar e auxiliar o cidadão no preenchimento de formulários;

2.15.14.Informar o usuário sobre o acesso à Internet, monitorando-o e

orientando-o sobre a sua utilização;

2.15.15.Acionar  o  sistema  informatizado,  correspondente  ao  serviço

solicitado, por meio de senha pessoal e intransferível, quando for o caso;

2.15.16.Conferir os documentos apresentados pelo cidadão;

2.15.17.Realizar   pesquisa   de   dados/informações   nos   sistemas

informatizados;

2.15.18.Preencher os dados cadastrais do cidadão, manualmente ou por meio

eletrônico, necessários à emissão do documento e/ou serviço;

2.15.19.Solicitar ao cidadão a conferência dos dados cadastrados, colhendo

a assinatura do mesmo, quando for o caso;

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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2.15.20.Emissão de documento para pagamento de taxas no posto bancário,

quando for o caso,  orientando o cidadão quanto as próximas etapas e

localização dos atendimentos;

2.15.21.Encaminhar ao seu ADMINISTRADOR responsável pelos serviços, os

casos de maior complexidade ou inusitados, para a agilização da solução;

2.15.22.Recolher  documentos  das  mesas  organizando-os  por  seqüência

numérica e de senhas, encaminhando-os para a próxima etapa do processo de

produção do documento;

2.15.23.Auxiliar na ordenação e arquivamento de documentos,  após a

realização dos atendimentos, conforme orientação do seu Administrador,

visando à preparação de relatórios, oficios, transporte de documentos e

outros, quando for o caso;

2.15.24.Auxiliar na sistematização de dados estatísticos;

2.15.25.Auxiliar o cidadão na realização de consulta de serviços públicos

disponibilizados na Internet;

2.15.26.Zelar pelos equipamentos e objetos colocados à disposição, em

especial, aqueles que utilizar no desempenho e suas funções;

2.15.27.Auxiliar na execução das demais atividades de apoio operacional,

acessórias e complementares, inclusive as que são desenvolvidas com a

operação de equipamentos de informática, para a realização do atendimento

ao cidadão na UNIDADE AVANÇADA;

2.16. Requisitos básicos dos funcionários para o desenvolvimento dos trabalhos

no posto de atendimento

2.16.1. Os postos de serviço deverão ser preenchidos com pessoal qualificado,

devidamente treinado, utilizando-se as técnicas psicológicas e de seleção

cabíveis de forma a capacitar funcionários também no trato com pessoas.

2.16.2.Os requisitos básicos para o cargo de Administrador devem ser:

a) Formação Superior Completa;
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b)Experiência Profissional comprovada de no minimo um ano de cargos de

chefia;

c)Experiência profissional comprovada de no minimo um ano em atividades

de atendimento ao público;

d)Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows

-Word e Excel;

e)Bons  conhecimentos  práticos/teóricos  de  legislação  (quando  for

necessário)  nas  áreas  de  administrativo/financeiro,  contratos  de

prestação de serviços, gestão de pessoal e prestação de serviços;

f)Habilidades  pessoais  em  liderança,  administração  de  conflitos,

liderança raciocinio lógico;

g)Boa fluência verbal

2.16.3.Os requisitos básicos para o cargo de Assistente de Atendimento devem

ser:

a)Formação Superior Completa;

b)Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows

-Word e Excel;

c)Experiência em atividades de atendimento ao público;

d)Habilidades  pessoais  em liderança,  administração  de  conflitos  e

atendimento ao público;

e)Boa fluência verbal

2.16.4.Os requisitos básicos para o cargo de Supervisor de Recursos Humanos

devem ser:

a)Estar Cursando ou ter concluído o Curso Superior de Administração de

Empresas;

b)Experiência em atividades de atendimento ao público;;

c)Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows

-Word e Excel;

d)Experiência em Rotinas de Recursos Humanos e de Departamento Pessoal;

e)Habilidades  pessoais  em liderança,  administração  de  conflitos  e

atendimento ao público;

f)Boa fluência verbal

2.16.5.Os requisitos básicos para o cargo de Suporte Administrativo devem

ser:

15
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a)2 grau completo;

b)18 anos ou mais;

c)Conhecimentos básicos de informática e digitação;

d)Habilidades pessoais em liderança e atendimento ao público

e)Habilidade no trato social;

f)Boa fluência verbal

2.16.6.Os requisitos básicos para o cargo de Analista de Suporte Técnico

Nivel II deverão ser:

a)Ter concluído o 2 grau Técnico em Informática;

b)18 anos ou mais;

c)Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows

- Word e Excel;

d)Experiência na área de suporte e manutenção de informática, redes de

computadores;

e)Habilidade no trato social;

f)Boa fluência verbal

2.16.7.Os requisitos básicos para Analistas de Atendimento, com funções de

atendimento em recepção, atendimento e orientação nas repartições instaladas

na Unidade Avançada, deverão ser:

a)2o grau completo;

b)18 anos ou mais;

c)Conhecimentos básicos de informática e digitação;

d)Habilidade no trato social;

e)Boa fluência verbal.

2.16.8.Os requisitos básicos para Telefonistas, deverão ser:

a)2 grau completo;

b)18 anos ou mais;

c)Conhecimentos básicos de informática e digitação;

d)Habilidade no trato social;

e)Boa fluência verbal.

2.17. Remuneração,  Benefícios,  Encargos  Trabalhistas,  Previdenciários  e

Sociais

2.17.1.A Contratada deverá observar rigorosamente a tabela de valores que
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comporão a remuneração do pessoal empregado nos serviços, que deverá servir

de base para a elaboração das propostas comerciais.

2.17.2.Os encargos de natureza Trabalhistas, Previdenciários e Sociais

deverão ser calculados para fins de formação de preços, observado os

definidos em lei.

2.17.3.Correrão por conta da Contratada todas as despesas referentes aos

salários, 13 salário, férias, abonos, benefícios, encargos Trabalhistas e

Previdenciários, despesas com rescisão, tributos de qualquer natureza e

demais custos diretos e indiretos.

2.17.4.Benefícios

2.17.4.1.Os benefícios concedidos devem ser considerados pelo valor

mínimo estabelecido e corrigidos anualmente pelo IGPM ou pela tabela de

reajustes  oficial  ou do  contrato,  observando-se,  sempre,  o mínimo

estabelecido pela convenção coletiva de trabalho.

2.17.4.2.No caso do Vale Transporte, o benefício deverá considerar,

sempre, a tabela de tarifação do transporte municipal em São Caetano do

Sul.

2.17.4.3.O Plano de Saúde deve assegurar o sistema contributivo para o

funcionário, de forma a lhe proporcionar, em caso de aposentadoria ou

desemprego voluntário, a continuidade do plano de saúde, suportando ele os

custos da mensalidade, nos termos da legislação em vigor sobre planos de

saúde (Lei 9.655/98), naquilo que exceder o mínimo estabelecido acima, que

deve ser suportado pela Contratada.

2.18. UNIFORME

2.18.1.Descrição Geral

2.18.1.1. A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes

durante todo o período de vigência do contrato, para os ocupantes dos

postos de trabalho da Unidade Avançada, que prestam serviços de

atendimento presencial ao público. Os uniformes deverão ser fornecidos

aos funcionários da contratada e em média 35 servidores Estaduais e

Municipais que fazer o serviço de retaguarda.  Os uniformes deverão ser
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mantidos sempre em boas condições, devendo ser substituidos quando

necessário.

2.18.2.0 Kit do uniforme masculino deverá conter;

•2 Calças

•4 Camisas de manga Longa

•2 Camisas de Manga curta

•2 Gravatas

•1 Malha de lã

2.18.3.0 Kit do uniforme feminino deverá conter;

•1 Saia

•2 Calças

•4 Blusas de manga longa

•2 Blusas de manga curta

•2 Lenços

•1 malha de lã

•3 Jumpers (caso a funcionária venha a engravidar)

2.19. SERVIÇOS GERAIS DE APOIO

2.19.1.LIMPEZA

2.19.1.1.É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de

serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Unidade, que têm

como objetivo a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene,

com  a  disponibilização  de  mão-de-obra,  saneantes  domissanitários,

materiais e equipamentos. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo

acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço de limpeza de todas

as áreas da Unidade, de forma que as mesmas sejam mantidas limpas e em

condições satisfatórias de uso durante todo o período de funcionamento.

2.19.1.2.Fornecimento e fiscalização da prestação dos serviços de

limpeza do Posto, incluindo os banheiros públicos, de forma a garantir o

atendimento, conforme orientação da diretoria do Posto incluindo-se o

fornecimento dos materiais e EPI'S necessários para execução dos serviços

de limpeza.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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2.19.1.3. Deverá ser fornecido o suprimentos de descartáveis junto aos

banheiros e copa, papel higiênico, papel toalha, saco de lixo, panos para

limpeza, rodo, balde, vassoura, sabonete liquido, álcool em gel,

desinfetante, escova de banheiro, assentos sanitários, trocador de fralda,

etc.

2.19.2.COPA

2.19.2.1.Fornecimento e fiscalização da prestação do serviço de copa

para atendimento aos ocupantes de postos de trabalho do Posto, de forma

a garantir o atendimento conforme a orientação da Diretoria do Atende

Fácil que compreende o fornecimento, preparação e distribuição aos

departamentos que fazem parte do posto de Atendimento, fornecendo chá,

café, açúcar e garrafas térmicas e demais acessórios.

2.19.2.2.A contratada deverá acompanhar e fiscalizar a prestação

destes serviços com observância à legislação vigente aplicável, de forma

a assegurar a qualidade dos serviços.

2.19.2.3.Deverá fornecer para execução de serviços de copa;

a)01 (um) fogão industrial de duas bocas;

b)02 (dois) forno micro-ondas;

c)01 (uma) refrigerador de duas portas,

capacidade de 345 litros, com freezer;

d)01 (uma) cafeteira elétrica industrial

com capacidade para 20 (vinte) litros de

café;

e)01 carrinho para transporte das

garrafas térmicas;

f)05 (cinco) bebebouro de galão modelo

coluna, fornece água gelada (10c em

média) e natural;

g)02 (dois) purificador de água de

parede.

2.19.2.4.Fornecer galões de água para abastecer os bebedouros.
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1

1

2

4

3

4

2

6

1

1

3

1

1

1

1

7

Quantidade

Procon 02

Procon 01

Caixa eletrônico

IIRGD

Sert

Sedeti

Auditório

Detran

Divida Ativa *

Sala Procuradoria *

Acessa S.P

Cartório de Protesto /

Aciscs

Enfermaria

Sala Administração *

Sala Diretora *

Serviços Municipais

Setor

Ar condicionado Atende Fácil

2.19.2.5. A Contratante possui.nas dependências do Posto local para a

instalação dos equipamentos dos quais deverão ser mantidos limpos após a

utilização.

2.20. APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E VENTILADORES

2.20.1.Durante a vigência contratual a contratada poderá substituir o

sistema de refrigeração do posto sendo que o ônus da substituição será de

integral responsabilidade da mesma e ao final integrará como melhorias ao

imóvel.

2.20.2.Os aparelhos de ar-condicionado que estão grafados com asterisco

necessitam manutenção corretiva ou substituição.

2.20.3.Deverá ser previsto o fornecimento e instalação de duas cortinas de

ar para as entradas do Posto.

Contrato nc ^^/2020Processo n 300.177/2019
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\
DAS DIRETRIZES FIXADAS QUANTO
AO PESSOAL DISPONIBILIZADO
PELA CONTRATADA E EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO
PÚBLICO;

HORÁRIO  DE OPERAÇÃO/
FUNCIONAMENTO  DO

CARACTERIZAÇÃO DAS
UNIDADES

RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO

RESPONSABILIDADES PREFEITURA
/ ATENDE FÁCIL

ITEM

2.21. DETALHAMENTO / QUADRO RESUMO DAS OBRIGAÇÕES

2.21.1.As principais atividades e responsabilidades da Prefeitura de São

Caetano do Sul / Atende Fácil e da Contratada encontram-se detalhados e

agrupados nos quadros a seguir apresentados, sem prejuizo de outras

estipuladas no presente.

2.21.2.OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS

30Ventiladores

81

5

1

4

2

1

10

1

1

1

2

3

1

2

1

3

2

1

1

TOTAL

Protocolo *

Telefonista *

Help Desk + CPD *

Almoxarifado *

Ouvidoria *

Farmácia de Alto Custo

Ciesp *

Lacração *

Junta Militar

Cartório Eleitoral 269

Cartório Eleitoral 166

Cid Card *

Refeitório

Sala Monitoramento GCM *

Recepção Major

Seplag - 5

Ministério do trabalho

Procon 03

/2020Contrato nProcesso n 300.177/2019
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PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA  E  EVOLUTIVA,

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA  E  EVOLUTIVA,

CONFORME  DIRETRIZES
DEFINIDAS

CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES E
DETERMINAÇÕES DA CONTRATANTE,
GARANTINDO O ATENDIMENTO
EFICAZ DOS SERVIÇOS.

DIRETRIZES PARA MANUTENÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA, DETERMINADOS
PELA DIRETORIA DO ATENDE
FÁCIL E DIVISÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO;

DIRETRIZES GERAIS PARA
MANUTENÇÃO GLOBAL DAS
INSTALAÇÕES/ EQUIPAMENTOS DO
POSTO.

DEFINIÇÃO DE ÓRGÃOS E
SERVIÇOS;

ESTIMATIVA DA CAPACIDADE  DE
ATENDIMENTO  POR ÓRGÃO: DAS
ESFERAS, FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL( ADM. DIRETA  E
INDIRETA);

OUTRAS INSTITUIÇÕES;

SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO E
RECURSOS NECESSÁRIOS (POSTOS
DE TRABALHO, INFORMÁTICA,
MOBILIÁRIO, ETC.)

POSTO;

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
GERAL;

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:
GERAL  E DO  POSTO;

CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO
GERAL.

INFORMÁTIC A

MOBILIÁRIO

RECURSOS FÍSICOS /
MANUTENÇÃO DAS

INSTALAÇÕES

DIMENSIONAMENTO
DE  RECURSOS

E.

D.

C.

B.

Contrato n 6^/2020Processo n 300.177/2019
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FORNECER MENSAL MENTE
RELATÓRIOS  DE  ATENDIMENTO
TÉCNICO  DE  NÍVEL I E II,
COM QUANTIDADE  DE
ATENDIMENTOS  E TEMPO  DE
INDISPONIBILIDADE.

SUBMETER À APROVAÇÃO  DA
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, QUAISQUER
ALTERAÇÕES  NAS CONFIGURAÇÕES
DOS EQUIPAMENTOS  DE  REDE
LAN,  BEM COMO,  DE
QUAISQUER RECURSOS NÃO
DEFINIDOS  NAS CONFIGURAÇÕES

IMPLANTADAS;

CABOS, TESTADORES,
LOCALIZADORES DE CABOS,
ALICATES CRIMPADORES,
CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA,
BEM COMO ACESSÓRIOS PARA
LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, REDES HEADSET
COMPATÍVEL PARA AS
TELEFONISTAS

RECURSOS  DE  INFORMÁTICA

FORNECIDOS  E  DA
INFRAESTRUTURA  DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO, BEM
COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO
PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO:

GESTÃO  PERMANENTE DOS

MANUTENÇÃO  E  ATUALIZAÇÃO
DOS RECURSOS  DE  INFORMÁTICA

E  CFTV;

PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO E
SUPORTE TÉCNICO DE NÍVEL I e
II A TODOS OS ÓRGÃOS da

UNIDADE AVANÇADA;

DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO
DE SOFTW ARES, CONFORME DTI
DA CONTRATANTE.

APOIO,  REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO  DAS
CONTINGÊNCIAS  POR MEIO DA
CENTRAL  DE MONITORAMENTO  DE
SISTEMAS.

TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS;

DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO

/2020Contrato nProcesso n 300.177/2019
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TREINAMENTO;

DEFINIÇÃO  DA QUANTIDADE DE
OCUPANTES  DOS  POSTOS DE
TRABALHO  SOB  SUA
RE S PON SABILIDADE;

CONTROLE DA FREQÜÊNCIA DOS
OCUPANTES  DE  POSTOS  DE
TRABALHO  SOB  SUA
RESPONSABILIDADE;

\

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL
DE CONSUMO E DOS INSUMOS DE
INFORMÁTICA, TONNER, PAPEL
PARA IMPRESSORAS,  UTILIZADOS
PELOS SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS NO POSTO BEM
COMO DA DIRETORIA DO ATENDE
FÁCIL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA DE UM ELEVADOR
ISTALADO NO LOCAL.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS;

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO;

SUBMETER AO ATENDE FÁCIL
SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÕES E
INCLUSÕES DAS REGRAS  DE
ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE
TESTES EM CONJUNTO COM A
CONTRATANTE

FORNECER  OUTROS  RELATÓRIOS,
SE  NECESSÁRIO

DEFINIÇÃO DO DIMENSIONAMENTO
DE POSTOS DE TRABALHO
NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO DO
POSTO;

DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE
OCUPANTES PARA OS POSTOS DE
TRABALHO SOB RESPONSABILIDADE
DA PREFEITURA / ATENDE FÁCIL,

DEFINIÇÃO DO PERFIL E
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE:

OCUPANTES POSTOS
DE TRABALHO

MATERIAL DE USO
CONTÍNUO

ELEVADOR

SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO

I.

H .

G.

F

Contrato noé^/2020Processo n  300.177/2019
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APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE
LEIAUTE, ATRAVÉS DE "CROQUI"
OU PROJETO, SE CASO FOR, E
ORÇAMENTO P/ APROVAÇÃO;

DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E
MATERIAL ADEQUADO À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS.

Q        ACOMPANHAMENTO  E
FISCALIZAÇÃO DA  PRESTAÇÃO

DO  SERVIÇO.

DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E
MATERIAL ADEQUADO PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

D        ACOMPANHAMENTO  E
FISCALIZAÇÃO DA  PRESTAÇÃO

DO  SERVIÇO.

FORNECIMENTO  A TODOS
OCUPANTES  POSTOS  DE
TRABALHO DO  POSTO.

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE
UNIFORMES  E  CRACHÁS.

VIABILIZAR NO  SISTEMA DE
FREQÜÊNCIA INSTALADO NO
POSTO, 0 REGISTRO DIÁRIO,
RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS,

ESPELHO  DE PONTO  E
FECHAMENTO  MENSAL  DA
FREQÜÊNCIA DE  SERVIDORES
PÚBLICOS;

DEFINIÇÃO JUNTO AOS
ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES DAS
ALTERAÇÕES DE LEIAUTE
(ENTRADA, SAÍDA E/OU

REDIMENSIONAMENTO DE ÓRGÃOS /
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO
POSTO);

DIRETRIZES GERAIS /
PARÂMETROS;

DIRETRIZES GERAIS /
PARÂMETROS;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

DIRETRIZES PARA

REPOSIÇÃO DE UNIFORMES E
CRACHÁS.

ADMINISTRAÇÃO DO POSTO;

RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
ORIENTAÇÃO;

ATENDIMENTO / ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO;

INFORMÁTICA

TREINAMENTO;

ALTERAÇÃO DE
LAYOUT / OUTRAS

COPA

LIMPEZA

UNIFORMES E
CRACHÁS

M.

L.

K.

J.

Contrato n Qi/2020Processo n 300.177/2019
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2.22. INCORPORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MELHORIA EFETUADAS NA INFRA-ESTRUTURA

DO IMÓVEL
2.22.1.  Ao final da vigência contratual serão incorporadas ao patrimônio

da Contratante e ao Imóvel os seguintes bens:

2.22.1.1.Ar-condicionado e sistema de refrigeração

2.22.1.2.Divisórias

2.22.1.3.Mobiliários
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FORNECIMENTO DO MATERIAL DE
ESCRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DO POSTO, TAIS COMO:

PAPEL SULFITE, CANETA, LÁPIS,

BORRACHA, GRAMPEADOR,
FURADOR, TESOURA, COLA, PASTA
L, PASTA ELÁSTICO, CORRETIVO,
ENVELOPE, CARIMBEIRA,
MOLHADOR DE DEDOS, PILHAS,
BOBINA TÉRMICA PARA SENHAS,
MARCA TEXTO, MÁQUINA DE
CALCULAR, CARIMBOS, CADERNO,
ETC.

MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE
AR-CONDICIONADO E
VENTILADORES EXISTENTES NA
UNIDADE AVANÇADA COM
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
QUANDO NECESSÁRIOS OU
ADEQUAÇÃO POR OUTRO
EQUIPAMENTO DESDE QUE SEJAM
MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE
REFRIGERAÇÃO SATISFATÓRIA NO
POSTO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO,
FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA E MATERIAL., COM
FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA, CASO NECESSÁRIA,

ALVARÁ, LICENÇAS,
AUTORIZAÇÕES E OUTROS

APROVAÇÃO DO LEIAUTE E DO
ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE

EXECUÇÃO.

MATERIAL  DE
ESCRITÓRIO

AR-CONDICIONADO E
VENTILADORES

ADEQUAÇÕES

O.

N.
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2.22.1.4.    No- Break

2.22.2. Excetuam-se da relação acima os equipamentos de informática,

computadores e impressoras.

2.22.2.1. Ao final da vigência contratual a Contratada deverá manter

instalados e em perfeito funcionamento, os equipamentos de informática,

computadores e impressoras, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de forma que

eventual nova Contratada possa assumir a gestão do posto sem que haja

descontinuidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 24 (vinte e quatro)

meses contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado

até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração, nos termos

do artigo 57 da Lei Federal n 8.666/93 e alterações posteriores.

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 pedidos à Contratada:

02.02.02.04.122.0100.2.059.3.3.90.34.00 - (2575-000) - SEPLAG

02.02.02.04.122.0100.2.059.3.3.90.39.00 - (2576-000) - SEPLAG

02.02.07.04.122.0100.2.222.3.3.90.34.00 - (2577-000) - SEPLAG

02.03.01.04.123.0100.2.003.3.3.90.34.00 - (2578-000) - SEFAZ

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 ITAU, agência n. 8813, conta n. 01564-4.

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.
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4.3.Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

4.3.1.Operação  e  Atendimento:  parcelas  mensais,  conforme  proposta

comercial.

4.3.2.Fornecimento de Equipamentos:  independentemente da forma que a

licitante utilize para disponibilizar os equipamentos (aquisição própria ou

locação), o pagamento será efetuado em parcelas mensais, sendo que o valor

total constante da proposta de preços será diluido pelo período de 24 meses.

4.4.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.

4.5.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.

4.6.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.7.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

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

4.8.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.8.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos federais

e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo inclusive as

contribuições sociais previstas nas alíneas ^a' a ^d' do parágrafo único do

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

4.8.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço - FGTS;
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4.8.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal

- CADIN Municipal.

4.8.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.8.5.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.

4.9. 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, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

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

proposta;

5.3.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

5.4.Prestar o  serviço  com eficiência e  celeridade,  resultando em um

atendimento de alta qualidade,  auxiliando em esclarecimentos que forem

solicitados e atendendo a eventuais reclamações que porventura surgirem durante

a execução do contrato,  objetivando uma relação de parceria para maior

funcionalidade operacional;

29

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



\)
30

Processo n 300.177/2019Contrato n 6^/2020

5.5.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no

decorrer da prestação dos serviços;

5.6.Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados;

5.7.Assegurar a entrega e qualidade da prestação dos serviços, conforme

estabelecido neste instrumento;

5.8.Correrão por conta da Contratada todas as despesas de transporte,

tributos, demais encargos sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes

da prestação de serviços, relativos aos veiculos/equipamentos e mão de obra

de sua propriedade;

5.9.As  indenizações  decorrentes  de  processos  trabalhistas,  eiveis  e

criminais são exclusivamente de responsabilidade da Contratada e não será

objeto de reembolso por parte da Contratante.

5.10.Será ainda da responsabilidade única e exclusiva da Contratada, os

eventuais danos causados ao patrimônio da Contratante e de terceiros, desde

que provocados por seus prepostos/empregados os quais deverão ser ressarcidos

às suas expensas.
5.11.Prestar Serviços de Gestão abrangendo a execução integrada de serviços

de operação, manutenção e adequação evolutiva do Atende Fácil, conforme

descrito no Objeto;

5.12.Cumprir os princípios, diretrizes, padrões e normas definidos pelo Atende

Fácil;

5.13.Garantir a prestação dos serviços ao Cidadão,  conforme padrão de

atendimento do Atende Fácil;

5.14.Manter o controle administrativo - financeiro do contrato, apresentando

prestação de contas e outros documentos comprobatórios da prestação de serviço,

quando solicitados pela Contratante;
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5.15.Disponibilizar  todas  as  informações  previstas  e/ou  eventualmente

solicitadas, conforme padrões estabelecidos pela Contratante;

5.16.Quando necessário à adequação do Posto para o ingresso de novo serviço

ou readequação de espaço, apresentar "croqui" ou projeto para submissão à

Diretoria do Atende Fácil e demais Unidades da Administração, quando for o

caso.

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 fiel cumprimento do

presente contrato,  promovendo seu recebimento,  conferindo a qualidade,

especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;

6.5.A CONTRATANTE poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso

estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela licitante vencedora,

fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta

caiba direito de indenização;

6.6.Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para

a execução dos serviços contratados .

6.7.Esclarecer, sempre que solicitado pela Contratada, todo e qualquer

detalhe ou especificação relativos aos bens ou ao serviço objeto Contratado.

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.
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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 cabiveis.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.

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 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
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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 exercicio 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.
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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 dívida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
8.1.No presente ato a contratada comprova o recolhimento da garantia, sob

qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n.

8.666/93, correspondente a dois por cento (2%) do valor anual do contrato e

que será liberado à Contratada, devidamente corrigido, caso em dinheiro, após

o fim do prazo de vigência e desde que tenha sido plenamente cumprido os

serviços, no importe de R$ 257.319,47.

8.2.Em caso de não caucionamento em dinheiro, a Contratada se obriga a renovar

a garantia a cada periodo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 60/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.036/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR CONTRATO
10.1.A gestora da presente contratação será a Diretora do Atende Fácil e, na

sua ausência, a Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, 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.

10.2.0 Gestor  responderá  administrativamente,  civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não
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eu

NOME:
NOME:

RG: 48 1<Ó1

CPF:

2)

TESTEMUNHAS:

D,

OS HUMANOS S.A
TB SERVIÇOS,

O

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a

tudo presente ecientes, para qu^ produza os regulares efeitos de Lei

e de Direito.

observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO:
11.1. 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.
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