
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, Municipio 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 representado por seu secretário:

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, doravante representada pela

CONTRATANTE PMSCS, e de outro lado, TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA,

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

n. 183, Bairro Jabaquara, Cidade São Paulo, Estado São Paulo, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 60.924.040/0001-51, Inscrição Estadual n.

49.592.700.114, neste ato, representada por NESTERSON DA SILVA GOMES,

brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n

21.417.800-6, 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,

mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, qu/

seguem:

^Q   tAos PT) dias do mês de

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
SISTEMAS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, SERRALHERIA,

MARCENARIA, TELHADOS, CIVIL E SERVIÇOS GERAIS, EM
PRAÇAS; PARQUES E EM TODAS AS UNIDADES DE PRÓPRIOS
MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE; ESPORTE;

CULTURA; SERVIÇOS URBANOS; SEGURANÇA; SOCIAL;
MOBILIDADE; PLANEJAMENTO E DAS FUNDAÇÕES: CULTURA E
PRÓ MEMÓRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

DO SUL E A EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., ORIUNDA DO
PROCESSO N. 100.109/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.

100/2019.
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1.1.3.    MANUTENÇÃO DE ALVENARIAS E AFINS:

1.1.3.1. Alvenarias e Outros Elementos Divisórios: As alvenarias

de vedação a serem executadas ou removidas, deverão obedecer a

orientação do responsável pelo Responsável indicado pela Secretaria

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, sempre observando a não

intervenção nas características estruturais dos prédios tombados,

sendo que os materiais deverão sempre que possível acompanhar o

existente. Outros elementos, tais como divisórias, elementos vazados,/

Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste a Contratação de Empresa Especializada na

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas

Hidráulicos, Elétricos, Serralheria, Marcenaria, Telhados, Civil e Serviços

Gerais, em Praças; Parques e em todas as unidades de próprios municipais

das Secretarias de: Saúde; Esporte; Cultura; Serviços Urbanos; Segurança;

Social; Mobilidade; Planejamento, e das Fundações: Cultura e Pró Memória,

no Município de São Caetano do Sul, conforme especificações técnicas e

serviços descritos abaixo:

1.1.1.A empresa contratada deverá fornecer equipes especializada para

execução dos serviços das Secretarias, descritos no item 6, ferramentas,

aparelhagens e acessórios necessários à boa execução dos serviços de

manutenção,  descritos  no  item 7,  ficando  sob  responsabilidade  do

Encarregado titular das equipes, em cada Secretaria da CONTRATANTE.

1.1.2.Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser

realizados em todos os sistemas e subsistemas dos Próprios Públicos

Municipais,  obedecendo  as  orientações  do  Responsável  indicado pela

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos SESURB, listados a seguir:

a)Sistema Hidráulico;

b)Sistema Predial Civil;

c)Sistemas Eletromecânicos, exceto elevadores e bombas hidráulicas;

d)Sistemas Elétricos;

e)Sistemas Mobiliários e de Layout.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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placas de granilite ou painéis provisórios, seguem o mesmo critério

acima;

1.1.3.2.Forro: Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme

o seu revestimento, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua

totalidade conforme a situação encontrada;

1.1.3.3.Impermeabilização: As lajes e vigas-calhas que estiverem

apresentando vazamentos e infiltrações deverão ser impermeabilizadas

de acordo com as especificações constantes dos Manuais da FDE e ou

SIURB;

1.1.3.4.Revestimentos: Os revestimentos de tetos e paredes que

apresentarem sinais de soltura ou danos deverão ser removidos e

refeitos,  sempre observando a não intervenção nas características

estruturais dos prédios tombados, conforme o padrão existente, ou por

outro material designado pela fiscalização;

1.1.3.5.Pisos: Os pisos danificados, de acordo com a orientação

da  Fiscalização,  deverão  ser  removidos  e  refeitos  total  ou

parcialmente  segundo a sua necessidade,  sempre observando a não

intervenção nas características das Praças e Parques, e as estruturas

dos  prédios  tombados.  Nos  casos  de  pisos  vinilicos,  cerâmicos,

laminados  ou  de  outro  tipo  de  acabamento,  estes  deverão  ser

substituídos por materiais iguais ou equivalentes. No caso de material

equivalente,  antes  de  sua  instalação,  deverá  ser  aprovado pela

fiscalização.

1.1.3.6.Vidros: Deverão ser substituídos os vidros quebrados ou

faltantes no mesmo padrão existente. Quando os caixilhos forem novos,

colocar vidros lisos ou fantasia na espessura mínima de 3mm.

1.1.4.   MANUTENÇÃO DE PINTURAS

1.1.4.1. Pintura: Deverá ser removida a existente que apresentar

falhas ou soltura, sempre observando a não intervenção nas

características estruturais dos prédios tombados, com posterior

retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos conforme a

necessidade. Para caso de pi/ituras especiais, deverão ser seguidas as

especificações do fabricante^
v   ^-)  3
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1.1.4.2.Esquadrias de madeira: deverão ser lixadas e emassadas

com massa própria para a sua adequada regularização e posterior

pintura em óleo, esmalte ou verniz. As de ferro deverão ser lixadas e

tratadas com tinta anti-ferruginosa para a posterior pintura em óleo,

grafite ou esmalte.

1.1.4.3.Pinturas de Guias - Deverão ser aplicadas uma demão de

pintura em cal hidratada nas guias e muretas de Parques, Praças, Ruas

e Avenidas.

1.1.5.MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA

1.1.5.1. Elementos Metálicos / Componentes Especiais: Manutenção

dos elementos metálicos, com a substituição das partes danificadas,

observando o padrão existente.

1.1.6.MANUTENÇÃO DE MARCENARIA/CARPINTARIA/TELHADO

1.1.6.1.Elementos de Madeira / Componentes Especiais: Manutenção

dos elementos de madeira, com a substituição das partes danificadas,

como portas,  fechaduras, dobradiças e batentes. Todos os elementos

utilizados devem ser compat^veis com as especificações dos Manuais da

FDE e ou SIURB.

1.1.6.2.Cobertura: Revisão e manutenção na cobertura visando a

eliminação  de  vazamentos  e  falhas.  As  telhas,  cumeeiras,  águas

furtadas,  rufos,  condutores,  calhas  e madeiramento que  estiverem

danificados ou faltantes,  deverão ser repostos,  substituídos e/ou

tratados adequadamente; A Limpeza em calhas, condutores ou rufos que

apresentarem sujeiras que impeçam o escoamento adequado de águas

pluviais.  A  estrutura  da  cobertura  deverá  ser  convenientemente

reforçada ou reparada quando a mesma apresentar deformações.

1.1.6.3.Mobiliário e Layout

a) 0 sistema mobiliário consiste em efetuar as verificações, ajustes

e pequenos reparos nos armários, mesas, cadeiras, gaveteiros e

demais componentes no que tange às dobradiças,fl rolamentos,

estabilidade e outros aspectos para um bom f

Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020
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b) Os serviços de movimentação de mobiliário englobam somente as

mudanças internas nos prédios administrativos, incluindo-se as

mudanças inter-prédios.

1.1.7.   MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA.

1.1.7.1.    Instalações Elétricas: Reparos nas instalações elétricas

como segue:
a)As instalações elétricas:  pela importância e perigo que podem

gerar quando mal utilizada e instalada,  deverá estar sempre em

perfeitas condições de uso e de manutenção.

b)Os critérios: adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos,

principalmente devido ao tipo de usuários a que se destina.

c)Entrada de energia: verificar as condições gerais da entrada de

energia  (caixa,  poste,  tubulações,  alvenaria,  tampas,  etc).

Observar se o padrão de entrada em todos os seus itens atende a

carga instalada, cujo levantamento deverá ser executado in loco;

d)Quadro geral:  verificar  a  existência de  quadro geral  e  as

condições de manutenção do mesmo;

e)Quadros de distribuição: atentar para as condições de manutenção

do quadro de distribuição, principalmente na existência de tampa e

sobre tampa, sendo que a mesma deverá ser de metal e balanceamento

dos circuitos;

f)Enfiação e tubulações: verificar se a enfiação atende a carga e a

perda considerando a distância entre os quadros, e dos quadros aos

pontos de luz;

g)Sistema de recalque e incêndio: verificar as condições do conjunto

motor bomba, quadros e existência de vazamento;

h) Sistema de para-raios: substituir, quando existir, o sistema de

para-raios radioat/vos, por sistema tipo Franklin ou por sistema de

gaiola de Faradayc

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020

i) Alta tensão, Cabine Primária: verificar condições de funcionamento

do transformador e disjuntor; instalar relê falta de fase; verificar

o nivel e a qualidade do óleo dos equipamentos; limpeza e pintura do

posto primário; substituição, se necessário dos equipamentos de

segurança;

j) Aparelhos de iluminação e tomadas: verificar o funcionamento e

substituir partes danificadas e faltantes.

k) Serviços Complementares: Deverão ser observadas as condições das

áreas externas no entorno das edificações verificando as

necessidades de reparos dos componentes afins tais como muros,

alambrados, pisos, taludes, quadra, canaletas, etc.

1.1.8.   MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA

1.1.8.1.    Instalações  Hidráulicas  e  Sanitárias:   Reparos  nas

instalações hidráulicas como segue:

a)Rede de água fria:  eliminação de vazamentos em tubulações e

aparelhos; verificação do cavalete; alimentador dos reservatórios;

conjunto  de  bombas  e  barrilete;  limpeza  dos  reservatórios;

substituição de velas de filtro.

b)Rede de esgoto: desobstrução de ramais entupidos; limpeza das

caixas  de  inspeção;  esgotamento  da  fossa  quando  existente  ou

execução de nova, quando necessário; verificação geral do escoamento

das águas servidas; verificação dos fechos hidricos;

c)Rede de águas pluviais: limpeza de canaletas e desobstrução de

tubulações e caixas de passagem; melhoria do sistema de drenagem

quando necessário;

d)Rede de gás: eliminação de vazamentos existentes; verificação dos

registros; limpeza do sifão;

e)Rede de incêndio: verificação das tubulações, registros; bombas

(quando  existentes);  registro  de  recalque/' no  passeio;  revisão

hidrantes, inclusive mangueiras e acessórios/
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\\ \
VALOR TOTALVALOR

UNITÁRIO100%

H. EXTRA

VALOR
UNITÁRIO50%

H. EXTRA

VALOR
UNITÁRIO

(2* a
6* - 8h
as 18h)

H.
NORMAL

QTDE.

MÃO DE OBRA

PROFISSIONALSINAPI

1.

ITEM

f) Aparelhos e metais sanitários: substituição de peças danificadas

1.1.8.2.    Limpeza das Caixas d'água e Reservatórios: Os serviços

abrangerão as seguintes etapas:
a)Verificar as necessidades de equipamentos, também deverá verificar

a possibilidade da paralisação do fornecimento de Água para os

reservatórios, sendo providenciado por meios comuns como fechamento

de registros,  travamento do sistema de bóia e desligamento de

Bombas. A paralisação temporária deverá ser acompanhada durante o

esvaziamento dos reservatórios. A unidade não poderá permanecer sem

água, exceto durante a limpeza dos reservatórios que deverá ser

continua.

b)Com o esvaziamento parcial do reservatório a limpeza deverá ser

imediatamente  iniciada,  tomando as precauções necessárias como;

manter uma qualidade de água necessária para ser utilizada na

limpeza inicial, com o fechamento prévio da tubulação e ou ramal de

distribuição. Após a Ia limpeza a água suja contida dentro do

reservatório, deverá ser dispensada pelo ladrão, com cuidados quanto

a entupimento na tubulação e ou ralos, nos casos em que não exista a

instalação de limpeza, deverá ser utilizado o equipamento de Bomba

Submersa, direcionado as águas com detritos para saldas apropriadas

para águas servidas.

c)A segunda lavagem ainda com a caixa fechada, deixar entrar outra

quantidade de água,  onde será adicionado cloreto de sódio nas

proporções  de  200  ppm ocasionando  uma  desinfecção,  durante  30

minutos, deverá ser banhada todas as áreas internas da caixa, com

auxilio de brocha durante esse período.

1.1.  DOS VALORES: A presente contratação segue as especificações técnicas

e valores descritos abaixo:
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R$       /
32.560,72 /

R$
10.570,56 4

RS
6.062,36

R$
8.330,40

R$
7.597,40

R$
69.565,12

R$
20.954,72

R$
6.012,44

R$
14.738,88

R$
12.024,88

RS
8.283,80

R$
7.550,40

R$
144.537,00

R$
25.896,00

R$
71.475,36

R$
24.682,92

R$
22.482,72

R$
133.344,56

R$
52.915,20

R$
48.548,80

R$
16.673,28

R$
15.207,28

R$
36.637,70

R$
17.173,20

R$
19.464,50

33,88

38,86

53,40

48,70

16

16

16

16

25,41

29,15

40,05

36,53

40

40

40

40

16,94

19,43

26,10

24,35

220

220

220

220

2

1

1

1

33,58

38,54

47,24

38,54

53,10

48,40

16

16

16

16

16

16

25,19

28,91

35,43

28,91

39,83

36,30

40

40

40

40

40

40

16,79

19,27

23,62

19,27

26,55

24,20

220

220

220

220

220

220

4

1

2

2

1

1

33,20

38,18

52,74

48,04

16

16

16

16

24,90

28,64

39,56

36,03

40

40

40

40

16,60

19,09

26,37

24,02

220

220

220

220

5

12

3

3

33,92

38,90

53,44

48,74

16

16

16

16

25,44

29,19

40,08

36,56

40

40

40

40

16,96

19,45

26,72

24,37

220

220

220

220

10

8

2

2

0

0

0

0

39,03

176,95

220

110

2

1

AJUDANTE COM ENCARGOS

SERRALHEIRO COM ENCARGOS

ENCARREGADO COM ENCARGOS

MOTORISTA COM ENCARGOS

88239

88135

90776

88281

MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA

AJUDANTE COM ENCARGOS

MARCENEIRO COM ENCARGOS

TELHADISTA COM ENCARGOS

CARPINTEIRO COM ENCARGOS

ENCARREGADO COM ENCARGOS

MOTORISTA COM ENCARGOS

88239

88273

88323

88261

90776

88281

MANUTENÇÃO DE MARCENARIA E
CARPINTARIA/TELHADOS

SERVENTE COM ENCARGOS

PINTOR COM ENCARGOS

ENCARREGADO COM ENCARGOS

MOTORISTA COM ENCARGOS

88316

88310

90776

88281

MANUTENÇÃO DE PINTURAS

SERVENTE COM ENCARGOS

PEDREIRO COM ENCARGOS

ENCARREGADO COM ENCARGOS

MOTORISTA COM ENCARGOS

88316

88309

90776

88281

MANUTENÇÃO DE ALVENARIA E AFINS

AUX. TÉCNICO

ENGENHEIRO/ARQUITETO

88255

90778

GERÊNCIA DOS SERVIÇOS

1.5.5

1.5.3

1.5.2

1.5.1

1.5

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.4.1

1.4

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1

1.3

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

1.2

1.1.3

1.1.1

1.1
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R$        _,
9.442.804,<yANOTOTAL   GERAL

R$
786.900,37

R$
71.163,47

R$
17.727,77

R$
53.435,70

R$
39.204,00

R$
14.231,70

MÊS

2.

TOTAL   GERAL

TOTAL  ITEM

B.D.I.

2.TOTAL  ITEM

24,20

17,57

270

270

6

3

VALOR TOTAL

R$
715.736,90

R$
178.299,60

R$
537.437,30

R$
49.275,16

R$
21.179,36

R$
12.143,04

R$
8.342,88

R$
7.609,88

R$
71.517,04

R$
10.670,40

R$
44.815,68

R$
8.383,64

R$
7.647,32

1.TOTAL  ITEM

B.D.I.

ITEM 1.

33,94

38,92

53,48

48,78

16

16

16

16

25,46

29,19

40,11

36,59

40

40

40

40

VALOR
UNITÁRIO

16,97

19,46

26,74

24,39

(2a a
6a - 8h
as 18h)

H.
NORMAL

220

220

220

220

QUANT.

4

2

1

1

34,20

47,88

53,74

49,02

16

16

16

16

25,65

35,91

40,31

36,77

40

40

40

40

17,10

23,94

26,87

24,51

220

220

220

220

2

6

1

1

CAMINHÇÃO CARROCERIA
COMP. 4,20

FURGÃO LONGO, TETO ALTO

94011

94311

EQUIPAMENTOS

PROFISSIONAL

AJUDANTE COM ENCARGOS

ENCANADOR COM CARGOS

ENCARREGADO COM ENCARGOS

MOTORISTA COM ENCARGOS

COD
SIURB

88239

88267

90776

88281

MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA

AJUDANTE COM ENCARGOS

ELETRECISTA COM ENCARGOS

ENCARREGADO COM ENCARGOS

MOTORISTA COM ENCARGOS

88239

88264

90776

88281

MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA

2.2

2.1

2.

ITEM

1.7.4

1.7.3

1.7.2

1.7.1

1.7

1.6.4

1.6.3

1.6.2

1.6.1

1.6
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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 CONTRATADA, correio eletrônico.

2.2.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o

contrariar, dentro dos prazos estabelecidos.

2.3.Qualquer alteração de local será previamente informada à Contratada,

no momento da solicitação.

2.4.A CONTRATADA deverá efetuar/prestar os  serviços de verificação,

correção e trocas de componentes, ajustes, limpeza, lubrificações gerais

para o perfeito funcionamento de todas as instalações e equipamentos

descritos e ainda a manutenção predial para conservação de todos os

Próprios Municipal.

2.5.0 Responsável pela execução do contrato fará os contatos necessários,

por telefone, correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita, para

atender às cláusulas contratuais quando necessário;

2.6.A CONTRATADA deverá proceder, caso seja solicitado pela CONTRATANTE,

à substituição do profissional em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a

contar da notificação emitida pela CONTRATANTE; para que não haja solução

de continuidade no cumprimento normal das tarefas diárias.

2.7.0 Quadro de Funcionários deverá estar permanentemente preenchido,

correndo por conta da CONTRATADA a substituição de elementos em férias,

licença,  folga,  ou  que  tenham  faltado  ao  serviço,  sob  pena  de

inadimplemento contratual.

2.8.O Responsável pela execução do contrato fará os contatos necessários,

por telefone, correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita, para

atender às cláusulas contratuais quando necessário;

2.9.A CONTRATADA deverá proceder, caso seja solicitado pela CONTRATANTE,/

à substituição do profissional em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a/
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contar da notificação emitida pela CONTRATANTE; para que não haja solução

de continuidade no cumprimento normal das tarefas diárias.

2.10.O Quadro de Funcionários deverá estar permanentemente preenchido,

correndo por conta da CONTRATADA a substituição de elementos em férias,

licença,  folga,  ou  que  tenham  faltado  ao  serviço,  sob  pena  de

inadimplemento contratual.

2.11.Considerações Básicas:

2.11.1. MANUTENÇÃO é entendida como o conjunto de atividades de

natureza preventiva, corretiva e emergencial, com vistas à preservação da

vida útil, sem perda das características, integridade fisica, rendimento

e ponto ótimo de operação dos equipamentos, instalações, sistemas ou suas

partes. Por MANUTENÇÃO, entende-se, também, o atendimento pela empresa

das novas demandas das Secretarias Municipais, por serviços do tipo:

readequação de layouts de espaços internos, instalação ou supressão de

circuitos com pontos de tomada de energia elétrica, instalação de novos

pontos de água ou esgoto, instalação e/ou remanejamento de circuitos

elétricos para atendimento a pontos ou equipamentos específicos,

substituição ou adaptação de circuitos elétricos, sistemas e tomadas,

instalação e/ou remanejamento de equipamentos específicos, substituição

ou adaptação desses equipamentos, inclusive seus circuitos elétricos,

sistemas e tomadas dentre outros. A MANUTENÇÃO abrange também o conjunto

de serviços rotineiros denominado ciclo de manutenção, que envolve:

a)Limpeza geral: todo equipamento/instalação deverá ser limpo de forma

adequada,  removendo-se  a poeira acumulada,  graxa,  óleo,  manchas,

oxidações etc.

b)Inspeção  visual:  envolve  a  verificação  do  estado  geral  do

equipamento/instalação quanto  à  existência de desgaste,  corrosão,

corpos  estranhos,  ruidos  anormais,  trincas,  portas  quebradas,

vazamentos, ruptura, entupimentos, manchas ou defeitos da pintura, do

revestimento, enfim, tudo aquilo de anormal que seja observado.

c)Instalação:  supressão e troca de peças desgastadas ou quebradas:

todas  as  peças  a  serem  trocadas  deverão  ter  características

equivalentes ou superiores daq^elas substituídas, em relação à marca,

tipo, modelo, acabamento, etc
/
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d)Lubrificação:  articulações,  dobradiças  e  fechaduras  de  portas,

janelas,   alçapões,   mecanismos   de   acionamentos   deverão   ser

periodicamente limpos e lubrifiçados. Todo lubrificante existente deve

ser retirado antes de receber o novo lubrificante.

e)Pinturas em geral: equipamentos, paredes, tubulações, caixilharia,

teto,  piso que apresentarem partes manchadas,  oxidadas ou soltas

deverão ser repintados com tintas da mesma cor e especificação.

2.11.2.Manutenção Preventiva:  Entende-se por manutenção preventiva

aquela que irá ocorrer com a devida programação, prevendo sua atuação nos

equipamentos/sistemas, preventivamente, antes de ocorrer sua quebra ou

defeito;  deve  ser  de  acordo  com as  normas  e  especificações  dos

fabricantes. A manutenção preventiva compreende um serviço planejado

destinado à conservação dos equipamentos em condições de operação, na

qual se incluem testes,  limpeza,  lubrificação,  ajustes,  bem como a

substituição das peças gastas pelo uso, inajustáveis ou que estejam com o

limite de uso recomendado em vias de expirar.

2.11.3.Manutenção  Corretiva:  Entende-se  por  manutenção  corretiva

aquela que será executada quando da quebra, ou funcionamento irregular,

do (s) equipamento(s) ou qualquer de sua(s) parte(s). Esta constatação de

quebra ou funcionamento irregular pode ser originária da manutenção

preventiva,  por  observação  da  CONTRATADA  ou  por  constatação  da

CONTRATANTE. A manutenção corretiva compreende a correção de falhas no

equipamento, bem como a substituição de peças defeituosas, e consistirá

em reparar todo e qualquer defeito que venha a ocorrer durante a vigência

do  contrato.  Quando  verificada  a  quebra  ou  irregularidade  de

funcionamento, deve a CONTRATADA solucionar a ocorrência ou apresentar

solução para o problema, caso haja a necessidade de peças, através de

relatório  contendo  a  relação de  itens  das  necessidades  (serviços,

materiais, peças e/ou equipamentos) para que a CONTRATANTE possa efetuar

a aquisição.

2.11.4.Manutenção   Emergencial:   São   serviços   ocasionados   por

circunstâncias acidentais em situações criticas,  cujos aconteciment

perigosos ou fortuitos possam pôr em risco pessoas e/ou instalações

prédio (áreas internas e externas), objeto de prestação de serviços.

Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020
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manutenção emergencial compreende um serviço não planejado para efetuar

reparos e/ou ajustes a fim de sanar defeitos que possam trazer prejuízos

imediatos sem o devido conserto. Quando verificada a quebra ou

irregularidade de funcionamento, deve a CONTRATADA solucionar a

ocorrência ou apresentar solução para o problema, caso haja a necessidade

de peças através de relatório contendo a relação de itens das

necessidades (serviços, materiais, peças e/ou equipamentos) para que a

CONTRATANTE possa efetuar a aquisição.

2.12. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: As equipes deverão ser integradas com os

equipamentos e ferramentas abaixo discriminados:

2.12.1.  MANUTENÇÃO DE ALVENARIAS E AFINS

a)02 Caminhões carroceria de madeira com comprimento total mínimo

4,20m, equipado com compartimento adequado para transporte de até 8

pessoas, preferencialmente fabricação nacional e na cor branca, peso

bruto mínimo 8 toneladas, com condutor;

b)Ferramentas:

•2Arco de Serra

•2Betoneira

•2Carrinho pedreiro reforçado

•2Cavadeira

•2Colher de Pedreiro

•2Compasso

•2Cortador de piso

•2Desempenadeira de Plástico

•2Desempenadeira de Aço

•2Desempenadeira de Madeira

•2Enxada Larga

•2Escada de Abrir 7 a 25 degraus

•2Gerador de energia movido a gasolina.

•2Martelete manual.

•2Martelo de bola

•2Martelo de pena

•2Martelo unha (agarra pT&qó)\
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b) Ferramentas:

• 2    Broca de Aço rápido de 6

•2Nível de Alumínio

•2Nível de Madeira

•2   Pá de bico com cabo

•2Peneira

•2Picareta

•2Ponteiro

•2Rolo de corda sisal de 10 m

•2Rolo de corda seda poli.  30m

•2Régua de 2m

•2Régua de 3m

•2Serra Mármore Makita

•2Trena 8m;

2.12.2.  MANUTENÇÃO DE PINTURAS

a)03 caminhões carroceria de madeira com comprimento total mínimo

4,20m, equipado com compartimento adequado para transporte de até 8

pessoas, preferencialmente fabricação nacional e na cor branca, peso

bruto mínimo 8 toneladas, com condutor;

b)Ferramentas:

•03Escada de Abrir 7 a 25 degraus

•03Trena 8m

•10Rolo de espuma p/ pintura

•10Rolo de lã p/ pintura

•04Extensor telescópico 3m pintor

•04Kit de pintura

2 .12 . 3 .   MANUTENÇÃO DE MARCENARIA / CARPINTARIA / TELHADO

a) 01 Caminhão carroceria de madeira com comprimento total mínimo

4,20m, equipado com compartimento adequado para transporte de até 8

pessoas, preferencialmente fabricação nacional e na cor branca, peso

bruto mínimo 8 toneladas, com condutor;

Contrato n 84/2020Processo n 300.108/2020
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•2Broca de Aço rápido 8mm

•2Broca de videa de 5mm

•2Broca de videa de 8mm

•2Esquadro de carpinteiro

•2Plaina Elétrica

•2Serra Circular Makita

•2Serra Policorte

•2Serra Tico Tico

•2Serrote Universal

•2Tupia

•2Turquesa grande 8"

•2Turquesa grande 10"

•2Turquesa grande 12"

•50M3 - Andaime Fachadeiro.

2.12.4.MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA

a)01Caminhão carroceria de madeira com comprimento total minimo

4,2 0m, equipado com compartimento adequado para transporte de até 8

pessoas, preferencialmente fabricação nacional e na cor branca, peso

bruto minimo 8 toneladas, com condutor;

b)Ferramentas:

•1Alicate de Pressão

•1Broca de Aço jogo

•1Esmerilhadeira

•1jogo de chaves de boca (6 a 24) 12 peças

•1Jogo de chave Alien

•1Maquina de Solda

•1Maquina de Solda Mig

•1Morsa de Bancada

•1Rebitadeira

•1Tesoura corta Vergalhão

•1Trena 8m

2.12.5.MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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a)01 Furgão longo teto alto, preferencialmente fabricação nacional e

na cor branca, motor diesel de 2,11, minimo 130 cv, comprimento mínimo

5,50m, altura mínima 2,40m, adequado ao tranporte simultâneo de pelo

menos 05 pessoas e compartimento de carga, com condutor;

b)Ferramentas:

•2Alicate comum (universal)

•2Alicate de Bico

•2Caixa de Ferramenta

•2Escada de Estender de 7 a 25 degraus

•2Estilete

•2Furadeira de Impacto

•2Furadeira comum

•2Gera de energia movido a gaso.

•2Grampo de Fixação

•2jogos de chaves de catracas c/5

•2Jogo de Chave de Fenda

•2Jogo de chave fixa (6 a 22)

•2Martelo de bola

•2Martelo de pena

•2Martelo unha (agarra prego)

•2Parafusadeira elétrica

•2Rolos de Fita zebrada

•2Trenas 8m

2.12.6.  MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

a)01 Furgão longo teto alto, preferencialmente fabricação nacional e

na cor branca, motor diesel de 2,11, mínimo 130 cv, comprimento mínimo

5,50m, altura mínima 2,40m, adequado ao transporte simultâneo de pelo

menos 05 pessoas e compartimento de carga, com condutor;

b)Ferramentas:

•2  Alicate de Corte

•2  Caixa de Ferramenta

•2  Chave de Grifo

•2  Chave Inglesa /-
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2.12.7. Os veículos "caminhão carroceria de madeira com comprimento

total minimo 4,20m" e "furgão longo" deverão ser, inicialmente, zero

quilômetro.

2.12.7.1. A CONTRATADA deverá substituir os veículos que

completarem 100.000 (cem mil) quilômetros ou 36 (trinta e seis) meses

de uso, a contar do primeiro licenciamento - o que ocorrer primeiro,

nas mesmas condições da entrega inicial de imediato e de forma

automática, sem ônus para a CONTRATANTE.

2.13. EQUIPES  DE  MANUTENÇÃO:  A  equipe  deverá  ser  integrada  pelos

profissionais abaixo discriminados:

2.13.1.GERÊNCIA DOS SERVIÇOS:

a)01 - Posto - Engenheiro Civil/Arquiteto;

b)02 - Auxiliar Técnico.

2.13.2.MANUTENÇÃO DE ALVENARIAS E AFINS

a)02- Posto - Encarregado;

b)02- Posto - Motoristas;

c)08- Posto - Pedreiro;

d)10- Posto - Servente;

2 .13 . 3 .  MANUTENÇÃO DE PINTURAS

a)03 - Posto - Encarregado;

b)03 - Postos - Motorista;
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•2Escada de Estender de 7 a 25 degraus

•2Grifo 8"

•2Grifo 12"

•2Grifo 14"

•2Lâminas de Arco de Serra

•2Martelo de bola

•2Martelo de pena

•2Martelo unha (agarra prego)

•2Rolos de Fita zebrada

•2Trena 8m

•10LCloreto de sódio
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2.13.8.Os integrantes da equipe básica deverão sempre se apresentar à

primeira hora de sua jornada de trabalho na unidade da execução dos

serviços previamente planejados.

2.13.9.A Equipe deverá se apresentar devidamente uniformizada e com

crachá de identificação.

2.13.10.A CONTRATADA deverá manter equipe de manutenção alocada em s

próxima ao município, com a responsabilidade de prestar os serviços

Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020

c)12 - Posto - Pintor;

d)05 - Posto - Servente;

2.13.4.MANUTENÇÃO DE MARCENARIA/CARPINTARIA/TELHADO

a)01 -Posto - Encarregado;

b)01 -Posto - Motorista;

c)02 -Posto - Carpinteiro;

d)02 -Posto - Telhadista;

e)01 -Posto Marceneiro;

f)04 -Posto - Ajudante;

2.13.5.MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA

a)01 - Posto - Encarregado;

b)01 - Posto - Motorista;

c)01 - Posto Serralheiro;

d)02 - Posto - Ajudante;

2.13.6.MANUTENÇÃO ELÉTRICA

a)01 - Posto - Encarregado;

b)01 - Posto - Motorista;

c)06 - Posto Eletricista, (eletricistas deverão ter qualificação

comprovada para atender aos requisitos estabelecidos pela Norma

Regulamentadora-NRIO);

d)02 - Posto - Ajudante;

2.13.7.MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

a)01 - Posto - Encarregado;

b)01 - Posto - Motorista;

c)02 - Posto Encanador;

d)04 - Posto - Ajudante;
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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:

02.06.01.15.452.0200.2.055.3.3.90.34.00;

02.06.01.15.452.0200.2.055.3.3.90.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2.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  assinados  pelo  (a)

Secretário (a) da unidade requisitante, conforme disposições contidas no

Decreto 11.092/2017 e suas alterações,  e encaminhadaosteriormente,  à

Seção de Contabilidade para lançamento e demais p
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manutenções prediais, preventivas, corretivas, de 2a à 6a feira, das 08

às 18h, com 01 (uma) hora de intervalo para almoço, e aos sábados e

domingos das 07 às 16h.

2.13.10.1.Serão   remuneradas   apenas   as   horas   efetivamente

trabalhadas, conforme medição/apontamento.

2.13.10.2.Para a execução dos serviços de Sábados e Domingos, será

emitida autorização pelo fiscal da SESURB;

2.13.11. O total mensal de horas trabalhadas, por profissional, das

funções referidas nos itens 2.13.1 à 2.13.7, será de 220 (duzentas e

vinte) horas efetivamente trabalhadas, considerando o mês de 22 dias

(vinte e dois) dias úteis;

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses

contados da emissão da Ordem de Inicio de Serviços, podendo ser prorrogado

por idênticos ou inferiores periodos, observado o prazo limite de 60

(sessenta) meses, constante do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e

alterações e nas mesmas condições, a juizo da Administração, desde que a

CONTRATADA não tenha manifestado expressa oposição, por escrito,

recepcionada no prazo de pelo menos 90 (noventa) dias do término do prazo

do contrato ou da prorrogação em vigor.
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bancária da Contratada, Banco 1TAÚ, agência n. 8813, conta n. 01564.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica

interrompido o prazo para o pagamento,  sendo iniciada a nova contagem

somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo  atraso  injustificado  na  liberação  do  pagamento,  a

Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01%

(um centésimo de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até

seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

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

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

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela Contratada

dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

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 Municipio  de  São  Caetano  do  Sul,  deverá apresen

declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da lei,
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que  não  é  cadastrada  e  de  que  nada  deve  a  esta  Municipalidade

relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o

periodo de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no

indice do IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante

requerimento da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Prestar os serviços nas quantidades e prazos estabelecidos no Edital,

de acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de referência.

5.2.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante o fornecimento dos materiais.

5.3.Manter-se,  durante  toda  a  execução  em compatibilidade  com  as

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

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

proposta,   comprovando  a  marca,   validade,   procedência   e   demais

características dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante;

5.5.Todas  as  despesas decorrentes  de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.6.Zelar pelo cumprimento das normas  de  segurança vigentes e das

diretrizes traçadas pela CONTRATANTE, de forma a preservar a integridade

física de seus empregados e de terceiros, inclusive servidores municipais,

cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a

ocorrer, no desempenho de suas tarefas.

5.7.Fornecer  equipamento  de  proteção  individual  (E.P.I.)  para  os

integrantes de sua equipe técnica. As equipes deverão estar devidamente

identificadas,  uniformizadas  e,  no  desempenho  das  tarefas,  portarem

equipamentos de proteção individual, sempre que necessário.

5.8.Fornecer equipamentos de proteção coletiva (
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5.9.Responsabilizar-se por danos que por ventura venham a ocorrer nos

sistemas e instalações, por manuseio, em virtude da reposição de peças não

adequadas ou serviços executados por profissionais não especializados,

durante a vigência do contrato.

5.10.Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus

prepostos  ou  subcontratados,  à CONTRATANTE ou a terceiros,  durante a

prestação dos serviços.

5.11.Responder  por  todos  os  encargos  e  obrigações  trabalhistas,

previdenciárias, acidentárias, fiscais, administrativas, civis e comerciais

e quaisquer outras inerentes à prestação dos serviços e,  sempre que

necessário, fará prova do cumprimento das responsabilidades supracitadas.

5.12.Zelar pelo perfeito funcionamento das instalações, denunciando com

urgência e por escrito as irregularidades ou situações que coloquem em

risco a integridade das pessoas, equipamentos e edificações e, neste caso,

propor ou apresentar alternativas imediatas para sanar os problemas que,

eventualmente, forem identificados nas instalações dos Próprios Municipais.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Rejeitar  os  serviços  que  não  atendam  aos  requisitos  das

especificações constantes neste Edital;

6.2.Cumprir o prazo fixado para pagamento

6.3.Acompanhar todas as apresentações da contratante;

6.4.Indicar o local de realização das ações com antecedência;

6.5.Manter-se,  durante  toda  a  execução,  em compatibilidade  com as

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

6.6.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços,

zelando por seu fiel cumprimento, promovendo seu recebimento, conferindo a

qualidade,  especificação  exigida  dos  mesmos,

Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Processo n 300.108/2020Contrato n 84/2020

apresentados, reservando-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os

serviços/produtos que não atenderem as especificações técnicas pactuadas;

6.7.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos serviços

prestados;

6.8.Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham a  ser

solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA. SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa  injustificada da  adjudicatária em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a

juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

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

execução:

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

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a

Prefeitura a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem

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 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 prev/stas nos subitens

acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato,
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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. Nã^

'24

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, 22 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 n2 8.666/93.

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

seguintes penalidades:

7.6.1.   Advertência;
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havendo prestação de garantia,  o valor das multas será diretamente

descontado do crédito que porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da

LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o

art. 299 do Código Penal, sem 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

dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 100/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.109/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR CONTRATO

10.1.0 gestor da presente  contratação  será o  SR MICHEL DOS SANTOS,

responsável indicado pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos, 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.

10.2.0 Gestor responderá administrativamente,  civil e penalmente plo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a
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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.

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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