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Aos ^(Q dias do mês de ^Yf\lA-^^ . do ano de
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 juridica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua

Secretário Municipal de Serviços Urbanos, ILIOMAR DARRONQUI, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n 4.680.854-
1 e inscrito no CPF/MF sob o n 080.145.588-04, Responsável pelo Expediente
da Secretaria de Educação, FABRICIO COUTINHO DE FARIA, brasileiro, portador
da Carteira de Identidade n 32087908-2 e inscrito no CPF/MF sob n
2804 6903850, 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 049.822.698-0, Secretário
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, ROBERTO LUIZ VIDOSKI, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n 26.828.397-7 e
do CPF/MF sob o n 161.253.028-14, doravante denominados simplesmente
^CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa THIAGO BISPO ARAÚJO 22818021839,
com sede na Al. Rio Negro, 1.030, Escritório 206, Condomínio Stadium,
Bairro Alphaville Centro Empresarial - Barueri/SP, inscrita no CNPJ/MF sob

o n 30.552.583/0001-24, Inscrição Estadual n 373.200.536.112, neste ato
representada por Thiago Bispo Araújo, portador da Cédula de Identidade RG
n 46457935-1, inscrito no CPF/MF n 228.180.218-39, residente e
domiciliado na Av. Anibal Corrêa, 1.629, T2, Apto 28, Parque Viana -
Barueri/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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

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

Prestação de Serviços Elétricos e Lógicos para Adequação de Instalações de

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ELÉTRICOS E LÓGICOS PARA ADEQUAÇÃO
DE INSTALAÇÕES DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL E A EMPRESA THIAGO BISPO
ARAÚJO 22818021839, REFERENTE AO PROCESSO
N. 100.040/2019 - CARTA CONVITE N.

01/2020.
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.A,

y

1,065,90

738,72

576,99

74,10

984,20

635,36

3.390,08

Veloz Total
as

14,21

46,17

36,06

74,10

984,20

39,71

1.130,03

Veloz Unit.

DIVERSOS

FURUKAWA

FURUKAWA

DIVERSOS

FURUKAWA

FURUKAWA

FURUKAWA

Merca

ccxnu.

Canaletas 2 vias padrão

Path Cord 2,5m Cat 6

Path Cord 1,5m Cat 6

Organizador de cabos U

Path Pannel 24 portas

Conector tipo keystone Cat
6

Cabo UTP - Cat 6 - cx 305m

Descritivo

AT^XARTFAPO Ml™"

pç

pç

pç

pç

pç

pç

cx

Va

75

16

16

1

1

16

3

Qtdo.

07

06

05

04

03

02

01

Item

Valores:1.1.5.

Próprios Municipais, conforme especificações técnicas e valores descritos

abaixo:

1.1.1.Serviços a serem reali^ados:
^ Serviços de mão de obra necessários para a criação de infraestrutura

de rede elétrica e lógica;
VCriação de pontos elétricos e lógicos nos locais e quantidades

indicados pela Administração;
VDeverão estar inclusos todos os materiais e equipamentos necessários

para a realização dos serviços.

1.1.2.A infraestrutura deverá ser criada,  utilizando-se material

novo,  sem uso anterior,  com utilização dos materiais e acessórios
necessários como canaletas plásticas, eletrodutos, tampas, suportes e
terminais elétricos, incluindo todos acessórios de fixação e instalação
como buchas, parafusos, acessórios, acabamentos, terminais lógicos tipo
Keystone e tomadas elétricas padrão ABNT vigente Brasileiro.

1.1.3.A infraestrutura nova deverá ser entregue até o móvel (mesa,
balcão  ou  bancada  de  atendimento)  da  localidade  que  receberá  os
equipamentos eletrônicos, seguindo a altura padrão de cada localidade, ou
de acordo com as orientações da equipe técnica solicitante.

1.1.4.0 responsável de cada localidade ou a equipe técnica da Divisão
de Tecnologia da Informação, indicará o local/móvel/posição do móvel que

receberá a nova infraestrutura, respeitando as quantidades estipuladas
neste termo de referência.
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134,40

415,52

121,00

76,00

836,00

1.254,00

1.254,00

1.244,88

1.846,80

1.442,48

222,30

1.968,40

1.588,40

6.780,15

Valor Xotai
R$

1,92

7,42

1,21

0,38

2,09

2,09

2,09

15,56

46,17

36,06

74,10

984,20

39,71

1.130,00

Valor Unit.
R$

TRAMONTINA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

DIVERSOS

SIL

SIL

SII

DIVERSOS

FURUKAWA

FURUKAWA

DIVERSOS

FURUKAWA

FURUKAWA

FURUKAWA

Marca

Uniduto conico 3/4"

Condulete X 3/4"

Abraçadeira com Cunha 3/4"

Bucha e parafuso 8mm

Fio Elétrico Verde 2,5mm

Fio Elétrico Preto 2,5mm

Fio Elétrico Azul 2,5mm

Tomadas Elétricas padrão
ABNT

Path Cord 2,5m Cat 6

Path Cord l,5m Cat 6

Organizador de cabos U

Path Pannel 24 portas

Conector tipo keystone Cat
6

Cabo UTP - Cat 6 - cx 305m

Descriti^o

pç

pç

pç

pç

mt

mt

mt

pç

pç

pç

pç

pç

pç

cx

On

70

56

100

200

400

600

600

80

40

40

3

2

40

6

Qbde.

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

ZtMB

Centro da Xstudos d línguas do ensino fundamental - GK&sr

R$ 23.143,15

12.232,00

92,53

418,00

627,00

627,00

778,05

622,44

280,78

278,00

92,53

2,09

2,09

2,09

31,12

15,56

31,20

SERV

DIVERSOS

SII

SIL

SII

DIVERSOS

DIVERSOS

DIVERSOS

VALOR TOTAL

Mão obra especializada

Parafuso para Drywall
cx400

Fio Elétrico Verde 2,5mm

Fio Elétrico Preto 2,5mm

Fio Elétrico Azul 2,5mm

Caixa Sobrepor para 2
Tomadas

Tomadas Elétricas padrão
ABNT

Caixa Sobrepor 2s para
Keystone

horas

cx

mt

mt

mt

pç

pç

pç

44

1

200

300

300

25

40

9

15

14

13

12

11

10

09

08
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valor xotaiValor Dnit.

R$ 16.749,30

8.360,00

1.120,00

159,08

238,52

10,00

3.702,40

105,00

172,80

371,00

484,00

114,00

1.912,50

Valor Total
m

Atende Fácil Prosperidade

Descritivo                     Marca
1

190,00

140,00

79,54

59,63

0,05

11,57

1,50

1,92

7,42

1,21

0,38

4,25

Valor Bsi,
•m -:

SERV

SERV

DIVERSOS

DIVERSOS

DIVERSOS

TRAMONTINA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

DIVERSOS

DIVERSOS

- Marca  - -

Qtde.     D^Item

VALOR TOTAL

Mão obra especializada

Fusão Fibra Óptica

Caixa terminador óptico

cordões fibra 2,5m

Tampão pvc 3/4

Eletroduto Galvanizado
3/4

Uniduto reto 3/4"

Uniduto conico 3/4"

Condulete X 3/4"

Abraçadeira com Cunha 3/4"

Bucha e parafuso 8mm

Fibra óptica externa 50mm,
4 Vias

Descritivo

SERV

SERV

pç

pç

pç

mt

pç

pç

pç

pç

pç

mt

XJa

44

8

2

4

200

320

70

90

50

400

300

450

Qtde.

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Itera

. ' . .                      CER Matai* Cavaleiro

R$ 40.525,57

16.000,00

151,50

1.373,76

1.633,28

1.436,00

694,20

52,50

200,00

5,05

25,44

1.633,28

359,00

11,57

1, 50

SERV

TRAMONTINA

TRAMONTINA

EPSON

UBITIQUI

TRAMONTINA

TRAMONTINA

VALOR TOTAL

Mão obra especializada

Suporte eletrocalha

Eletrocalha 20x10

Rack 36u

Access Point

Eletroduto 3/4"

Uniduto reto 3/4"

horas

pç

mt

pç

pç

pç

pç

80

30

54

1

4

60

35

21

20

19

18

17

16

15
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1.A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios
de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por
parte da Contratada, inclusive fac—simile e correio eletrônico.

1.2.Os serviços serão solicitados de acordo com as necessidades da
administração,  sendo pagos  por medições  na^ quantidades  efetivamente

entregues e atestadas pelo gestor do contrato. \

R$ 89.881,82

(oitenta    e    nove    mil,
oitocentos e   oitenta e um

reais  e   oitenta  e   dois
centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL

RS 9.463,80

3.500,00

16,10

22,20

219,83

21,00

57,60

1,56

10,00

50,00

38,72

34,20

721,20

984,20

397,10

3.390,09

43,75

2,30

2,22

11,57

1,50

1,92

0,03

2,00

2,00

1,21

0, 38

36,06

984,20

39,71

1,130,00

SERV

TRAMONTINA

DIVERSOS

TRAMONTINA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

DIVERSOS

TRAMONTINA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

DIVERSOS

FÜRUKAWA

FURUKAWA

FURUKAWA

FURUKAWA

VALOR TOTAL

Mão obra especializada

Curva  galvanizada 3/4

Moldura para RJ45 cinza

Eletroduto 3/4" - Barra

üniduto reto 3/4"

Uniduto conico 3/4"

Tampão PVC condulete 3/4

Condulete 4/2" X 3/4" com
tampa 2 rj45

Condulete 4/2" X 3/4"  com
tampa 1 rj45

Abraçadeira "D" com Cunha
3/4

Bucha e parafuso 6mm

Path Cord 1,5m Cat 6

Path Pannel 24 portas

Conector tipo keystone Cat
6

Cabo UTP - Cat 6 - cx 305m

horas

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

cx

80

7

10

19

14

30

52

5

25

32

90

20

1

10

3

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01
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1.3.Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após o recebimento
Ordem de Serviço, nos locais indicados abaixo, conforme listagem abaixo, de
segundas às  sextas-feiras das  10:00 às  17:00,  salvo  se necessário,
agendamento prévio nos finais de semana e feriados.

1.3.1.Almoxarifado Municipal
Rua Amazonas, n 1784

1.3.2.Centro de Estudos de linguas do ensino Fundamental - CELEF

Rua Oswaldo Cruz, n 2010

1.3.3.CER Natale Cavaleiro
Estrada das Lágrimas, n 90

1.3.4.Atende Fácil Prosperidade

Av. Prosperidade, n 441

1.4.Os  serviços  de  criação de infraestrutura  e  criação de pontos
elétricos e lógicos deverão ser finalizados no prazo de até 30 (trinta)
dias contados do recebimento da Ordem de Serviço.

1.5.INFRAESTRUTURA / PONTOS ELÉTRICOS

1.5.1.A empresa deverá criar pontos elétricos (tomadas) com tensão
nominal  120/127  volts,  utilizando  o  material  descrito  para  cada
localidade, derivadas de circuito elétrico existente no local.  Os pontos
deverão possuir com caixas de sobrepor tipo X ou conduletes, contendo

tomadas 2p+T, padrão Brasileiro, com tensão 120/127 volts. O circuito
poderá ser derivado do existente, se necessário o circuito deverá ser
redimensionado mediante troca de cabeamento e troca de disjuntores para
atender a carga demandada.

1.5.2.Cada  circuito  deverá  suportar  1  computador  padrão  e  uma
impressora laser, totalizando aproximadamente 600w.

1.5.3.Eventuais  dúvidas  técnicas  devem ser  tiradas  na vistoria
técnica que poderá ser realizada pelas empresas para atendimento a todas
as condições de prestação dos serviços.

1.6.INFRAESTRÜTORA
1.6.1.A criação de infraestrutura aparente para passagem de cabos

novos, deverá ser criada em cada localidade, de acordo com os materiais
descritos no modelo de proposta.

1.6.2.A infraestrutura deverá ser interligados da mesa/estação de
trabalho, até o rack de rede lógica do local ou ponto já existente que
suporte a nova demanda de cabeamento.

1.6.3.Por padronização, deve ser considerado a quantidade de 6 cabos 
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lógicos por polegada quadrada, ou no caso de rede elétrica considerar as

normas vigentes - ABNT.

1.6.4.Se disponível, a empresa poderá utilizar tubulação de lógica
existente para a passagem do cabeamento.

1.6.5.As canaletas deverão ser devidamente fixadas,  com subidas
verticais até o forro/rack/caixa de passagem.

1.6.6.A terminação para atendimento as áreas de trabalho deverão ser

entregues com caixas de sobrepor  {tipo X ou Conduletes metálicos)
contendo 1 ou 2 conectores tipo keystone de 8 vias devidamente fixadas,
parafusadas,  e  interligadas  a  infraestrutura  de  rede  lógica,  nas
quantidades indicadas pela administração para cada estação de trabalho.

1.7.As  eventuais  obras  de  alvenaria  deverão  ser  executadas  com

agendamento prévio.

1.8.A empresa deverá informar com antecedência, os nomes e número de
identificação dos funcionários que efetuarão os serviços para autorização
de entrada e liberação de acesso aos locais.

1.9.Quando houver necessidade de desligamento total do fornecimento de

energia elétrica para realização dos serviços, a empresa deverá agendar com
antecedência.

1.10.Caso seja detectado necessidade de intervenção da concessionária de

energia elétrica, a empresa deverá comunicar formalmente a administração a
fim de tomar as providencias cabíveis para a resolução do problema e assim

reagendar a execução dos serviços necessários.

1.11.Durante a execução dos serviços é obrigatório a utilização de
equipamento de proteção individual, isolamento e identificação da área.

1.12.Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar inclusos todo
material necessário, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas, previdenciárias, sociais,
fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e
descarga, obrigações financeiras de qualquer natureza e demais componentes
do custo da execução do objeto.

1.12.1.Na impossibilidade da criação dos serviços solicitados, deverá

ser entregue laudo técnico justificando os motivos para a administração
sanar o problema.

1.12.2.Caso  seja detectado  anomalias  ou  situações  críticas  que
coloquem em risco os funcionários, visitantes ou do local, a contratada
deverá inf^rmar imediatamente a administração para tomar as providencias
cabíveis./
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 06 (SEIS) meses,

contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, nos termos do
artigo 57, da Lei Federal n 8 666/93.

CLÁUSULA QUARTA -RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As  despesas  com a  execução  do  presente  onerarão  as  dotações

orçamentárias competentes da Contratante, à época dos efetivos pedidos à
Contratada:
02.06.01.15.452.0200.2.055.3.3.90.39.00;

02.09.07.12.361.0400.2.040.3.3.90.39.00;
02.02.03.04.126.0100.2.063.3.3.90.39.00;
02.23.01.27.812.0501.2.081.3.3.90.39.00 - VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL

4.1.1. Os pagamentos serão efetivados em até 30 dias contados da data em
que for protocolada, na Secretaria Municipal da Fazenda, a certidão de
autorização da liquidação e pagamento devidamente assinada pelo(a)
Secretário(a) da unidade requisitante, conforme disposições contidas no
Decreto 11.092/2017 e suas alterações, e encaminhada posteriormente, à
Seção de Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta
bancária da Detentora, Banco INTER, agência n. 001, conta n. 151152-0.

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

4.4.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 DETENTORA dos
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seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.8.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos
federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a M' 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;

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  execução  deste  instrumento,   em

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.Substituir os materiais recusados, após notificação, no local de

entrega e no prazo ajustado.

5.3.Todas as despesas decorrentes de seguros,  transporte,  tributos,
embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.4.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,  sociais,

previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação
especifica,   cuja  inadimplência  não   transfere   responsabilidade  à
Administração;

5.5.Comunicar â Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante o fornecimento dos móveis.

5.6.Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham sofrer seus

empregados, terceiros ou a Contratante, em razão de acidentes ou de ação, ,,
ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Contratada ou de quem ey
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seu nome agxr.

5.7.Responder civil e criminalmente, por todos os danos, prejuízos que,

por  dolo  ou  culpa,  no  cumprimento  do  contrato,  venham direta  ou
indiretamente provocar ou causar si ou por seus empregados, à Contratada ou
à terceiros.

5.8.Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados

ao patrimônio da Contratante;
5.9.Manter o local dos serviços limpo e organizado, removendo sujeira e

entulho resultante dos serviços diariamente.

5.10.Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados,
experientes, supervisionado por responsável técnico que supervisionará os
serviços,  sendo de total responsabilidade da CONTRATADA a integridade
física de seus funcionários e pedestres/passantes.

5.11.Responsabilizar-se por quaisquer eventuais acidentes, danos físicos

ou acidentes resultantes da execução dos serviços.

5.12.Prestar os serviços dentro de elevados padrões de qualidade, com
pessoal especializado,  de acordo com as normas técnicas dedicadas ao
assunto;

5.13.Substituir  empregado  que  demonstrar  incapacidade  técnica  para

execução dos serviços ou comportamento inadequado;

5.14.Não transferir,  subcontratar ou ceder,  total ou parcialmente, a
qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos
serviços sem a prévia concordância da CONTRATANTE;

5.15.Demonstrar  o  funcionamento  do  sistema  elétrico  adequado  aos
funcionários de cada departamento, na conclusão dos serviços no que tange

segurança e boas práticas de manuseio do quadro elétrico;

5.16.Fornecer todo o material a ser empregado, preferencialmente de origem

nacional, não sendo aceitos em hipótese alguns itens recondicionados e/ou
remanufaturados. Ex.: canaletas, conectores;

5.17.Deverá  ter  meios  de  locomoção,  ferramentas  próprias  para  a

manutenção, incluindo equipamentos de segurança;

5.18.Informar  por  escrito  quando  constatar  qualquer  irregularidade
pertinente a segurança de seus funcionários ou passantes;

5.19.Deverá retirar e fazer o descarte correto dos restos derivados dos
serviços prestados de acordo com as leis vigentes e a boa prática de

preservação ambiental;

5.20.Minimizar os impactos ao funcionalismo público e atendimento ao
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5.21. Indicar à Prefeitura o nome de seu responsável técnico para manter

entendimentos e receber comunicações, ou transmiti-las à fiscalização do

presente objeto;

CLÁDSU1A SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.3.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos serviços

prestados;

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

6.6.Providenciar acesso ao local e liberar a entrada de pessoal para

execução dos serviços previamente agendados;

6.7.Providenciar  apoio,  se  necessário,  das  equipes  de  manutenção
municipal;

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%
{vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as  seguintes  sanções,  em razão da

execução:
7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% {dez por cento), podendo a
Prefeitura a partir do 10s dia considerar rescindido o Contrato, sem
prejuizo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3
(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a
ampla defesa nos termos da Lei.

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

municipe durante execução dos serviços;
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7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das
obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens
acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

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

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la
falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e demais cominações legais.

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

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a
Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,
concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.
87, 2 e 3 da Lei Federal ns 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará a
notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se

prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo
109, I, "f" da Lei Federal n2 8.666/93.

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

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 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do CONVITE N 01/2020 com seus Anexos e a Proposta
Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.040/2019.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.O gestor da presente contratação será o Diretor da Divisão de
Tecnologia da Informação 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 início e término contratual, aditamentos e instauração de novo processo
de licitação,  caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou
fornecimento.

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.

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. )
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