
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 Secretário

Municipal da Fazenda, (devidamente qualificado no Termo de Ciências e de

Notificação), doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro

lado, a empresa I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS

E PROJETOS LTDA - EPP, com sede na Rua Regente Feijó, n.1251 - 9o andar,

sala 901, Centro, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF

sob o n. 07.123.800/0001-49, Inscrição Estadual n. 795.191.988.110, neste

ato representada por sua Sócia-Proprietária, (devidamente qualificada no

Termo de Ciências e de Notificação), 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:

nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete

do anodias do mês deAos

Je^u,de

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA
O GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR
INTERMÉDIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO,
COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE
DIAGNÓSTICOS ECONÔMICO FINANCEIROS,
INDICADORES DE DESEMPENHO, BEM COMO
ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT E SUAS
RESPECTIVAS AÇÕES, BEM COMO PRESTAÇÕES
DE CONTAS JUNTO AO BNDES, QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL E A EMPRESA I.C.A.N.P -
INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE
NEGÓCIOS E PROJETOS LTDA - EPP,
REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N.
13578/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.

49/2020.

Contrato n 93/2020Processo n 300.133/2020

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1.Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de serviços de Assessoria

e Consultoria técnica especializada para o gerenciamento da implantação dos

investimentos destinados à Modernização da Administração Municipal, por

intermédio de operação de crédito, compreendendo a elaboração de Diagnósticos

Econômico Financeiros, Indicadores de Desempenho, bem como acompanhamento e

gerenciamento da implantação do projeto PMAT e suas respectivas ações, bem

como prestações de contas junto ao BNDES, conforme especificações técnicas

estabelecidas neste instrumento e valores descritos abaixo:

1.2.Gerenciamento  e  acompanhamento  da  Implantação  dos  investimentos

previstos na operação contratada:

1.2.1. Trata-se do gerenciamento e acompanhamento das ações previstas

no projeto pela empresa contratada em conjunto com os servidores da

Prefeitura do Município de São Caetano do Sul, abrangendo o monitoramento

da execução físico-financeira e contribuindo para a compreensão dos

fatores criticos de sucesso da operação. Os serviços e trabalhos a serem

executados pela empresa lícitante devem compreender as seguintes

atividades:

a)Garantir a eficácia da implantação do projeto, através de adequado

sistema gerencial de coordenação da operação de financiamento, a fim de

avaliar e planejar as ações necessárias ao desenvolvimento das ações

pleiteadas junto à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul;

b)Assegurar a perfeita execução dos serviços, mediante fiscalização

rigorosa,  em conformidade com os projetos,  especificações,  custos,

cronogramas, normas técnicas, de modo a se atingir os objetivos firmados

e,  consequentemente,  garantir  a  correta  aplicação  dos  recursos

financeiros;

c)Mensurar o progresso físico dos investimentos, fornecendo os dados

necessários   ao   perfeito  acompanhamento   pelo  BNDES,   emitindo

periodicamente os documentos relativos às prestações de contas dos

recursos liberados, bem como os necessários à solicitação de novos

desembolsos, caso esteja previsto;

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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d)Assegurar que os recursos creditados na conta individualizada sejam

destinados exclusivamente à implantação das ações previstas na operação

de crédito pleiteada, sendo vedada a utilização destes recursos para

quaisquer outros fins, inclusive aplicações financeiras;

e)Justificar formalmente ao BNDES eventuais desvios decorrentes de

ajustes  fisicos  inerentes  a  um determinado  subitem da  planilha

orçamentária contratual, e que não comprometam o atendimento do objeto

financiado;

f)Acompanhar  o  cumprimento  do  cronograma,  mantendo  a  equipe  da

Prefeitura do município de São Caetano do Sul, por meio do NEMAT,

informada sobre eventuais atrasos na execução dos serviços previstos;

g)Registrar e informar ao BNDES, em conjunto com o NEMAT, as indefinições

ou condicionantes que possam vir a alterar os objetivos, metas, custos,

prazos ou a forma de execução do objeto financiado ou atrasar a conclusão

das ações propostas;

h) Formalizar quaisquer alterações de especificações/projetos, prazo de

execução dos serviços, por parte da Prefeitura Municipal de São Caetano

do Sul, bem como providenciar obrigatoriamente, prévia anuência do BNDES,

necessitando serem apresentadas justificativas para tais alterações,

indicando custos, dimensões, quantidades e especificações dos novos

materiais/serviços

1.3.Elaboração de indicadores de desempenho e de avaliação da operação

contratada:

1.3.1. Será de responsabilidade da empresa contratada, avaliar o

cumprimento das metas e os resultados obtidos com a implantação das ações

previstas no projeto a ser financiado, de modo a dimensionar o seu impacto

na geração de receitas próprias, redução de custos operacionais e as

melhorias nos serviços públicos prestados aos cidadãos.

1.4.Elaboração de estudos de natureza econômico-financeira para análise

das finanças do Municipio de São Caetano do Sul:

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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1.4.1.  Deverão ser elaborados os seguintes diagnósticos:

1.4.1.1.Análise da evolução e composição das receitas e despesas

anuais - série histórica mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez)

anos, compreendendo:

a)Análise da evolução e composição dos principais componentes da

receita orçamentária;

b)Análise da evolução e composição dos principais componentes da

despesa, detalhados por categoria econômica;

c)Análise da evolução do resultado orçamentário e da capacidade de

poupança do Município;

d)Apuração dos Limites de Endividamento, nos termos das Resoluções

do Senado Federal n 40 e 43/2001.

1.4.1.2.Análise da evolução e composição das Receitas Tributárias

- série histórica mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos,

compreendendo:

a)Análise da participação das Receitas Tributárias em relação às

demais receitas;

b)Análise da evolução e composição dos componentes das Receitas

Tributárias;

C) Análise da evolução anual das Receitas Tributárias, considerando

sua relação com o volume de investimentos, capacidade de geração

de recursos próprios para o município e avaliação da sua

participação na geração da poupança municipal.

1.4.1.3.Análise  da  evolução  e  composição  das  principais

Transferências Correntes Estaduais e Federais - série histórica mínima

de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos, compreendendo:

a) IPVA: análise da evolução das receitas do IPVA, sua relação com a

frota do Município e número de habitantes x veículos. O trabalho

servirá como base para medir o avanço do número de veículos em

circulação e os impactos econômicos e ambientais deste

crescimento;

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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b)ICMS: análise da evolução anual das receitas do ICMS, considerando

sua relação com o volume de investimentos, capacidade de geração

de recursos para o municipio e avaliação da sua participação na

geração das Receitas Municipais, bem como na geração de divisas

para a região, por conta da evolução do Valor Adicionado local;

c)FPM: análise da composição e diagnosticar a evolução anual das

receitas do FPM,  considerando sua relação com o volume de

investimentos, capacidade de geração de recursos para o municipio

e avaliação da sua participação na geração das Receitas Municipais,

bem como na geração de divisas para a região, decorrentes da

evolução das Receitas do IPI e IR.

1.4.1.4.Análise  comparativa  das  Despesas  de  Pessoal  com as

principais receitas municipais - série histórica minima de 5 (cinco)

anos e máxima de 10 (dez) anos, compreendendo:

a)Análise da evolução e composição das Despesas com Pessoal;

b)Análise  comparativa  envolvendo  as  despesas  com  salário  de

servidores  e  as  receitas  correntes,  receitas  tributárias,

transferências constitucionais e receita total. O resultado deste

trabalho deverá permitir visualizar de forma ampla o volume de

recursos necessários à liquidação dos salários dos servidores

municipais,  no período analisado,  bem como as previsões de

recursos, ao longo do tempo, para atender os gastos futuros.

1.4.1.5.Diagnóstico Econômico e Financeiro - série histórica mínima

de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos, compreendendo:

a) Análise da evolução dos recursos orçamentários e financeiros

municipais considerando a Receita Corrente Líquida, Ativo

Financeiro, Passivo Financeiro e Resultado Financeiro, Variações

Ativas e Passivas, Resultado Orçamentário, Juros e Amortizações,

Dívida Fundada e Divida Consolidada Líquida, Operações de Crédito,

Aplicação no Ensino, na Saúde e Despesas com Pessoal;

1.4.1.6.Diagnóstico da Receita e Despesa per capita do município -

série histórica mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos,

compreendendo:

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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a)Análise per capita das receitas arrecadadas e despesas realizadas

pelo município, buscando avaliar a relação entre as finanças

públicas e o crescimento populacional;

b)Análise das tendências de crescimento populacional e da evolução

das receitas e despesas orçamentárias.

1.4.1.7.Análise do Valor Adicionado (VA), Produto Interno Bruto

(PIB) e PIB per capita - série histórica minima de 5 (cinco) anos e

máxima de 10 (dez) anos, compreendendo:

a)Identificação do valor da riqueza produzida no Município e

distribuição entre os diversos setores que contribuíram para a sua

geração através dos dados históricos do Valor Adicionado;

b)Analisar a evolução dos bens e serviços gerados no município pela

ótica do PIB (pelos setores primário, secundário e terciário),

objetivando  identificar  as  correlações  do produto  com suas

atividades econômicas;

c)Quantificar a produção de bens e  serviços em âmbito local

utilizando o PIB per capita.

1.4.1.8.Análise  dos  Recursos  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais

da Educação (FUNDEF/FUNDEB) - série histórica mínima de 5 (cinco) anos

e máxima de 10 (dez) anos, compreendendo:

a)Analisar o comportamento dos valores transferidos pelo fundo de

manutenção e dos valores das deduções usados para sua composição;

b)Análise da adequação dos gastos com educação aos limites legais.

1.4.1.9.Avaliação  da  evolução  dos  componentes  e  critérios

responsáveis pela formação do índice de Participação dos Municípios

(IPM) - série histórica mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez)

anos, compreendendo:

a)Análise da metodologia de distribuição dos recursos do Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

b)Análise da evolução da arrecadação do ICMS e do IPM;

Processo n 300.133/2020Contrato n 93/2020
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c)  Análise da evolução dos itens responsáveis pela formação do IPM.

1.4.1.10. Análise dos indicadores educacionais do Município - série

histórica minima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos,

compreendendo:

a)Análise dos principais indicadores educacionais do município;

b)Análise das finanças do setor educacional do município e sua

relação com a política nacional de educação.

1.5.Metodologia

1.5.1.As análises deverão abranger dados consolidados, incluídos órgãos

da administração direta e indireta do município;

1.5.2.Para fins de análise das receitas e despesas, as séries históricas

deverão ser apresentadas em valores constantes, corrigidos a preços médios

do ano pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

1.5.3.A empresa contratada deverá apresentar relatórios detalhados

formulados por equipe técnica própria, contendo comentários e análises

técnicas, estatísticas e gerenciais, de modo a facilitar a compreensão e

divulgação dos serviços executados;

1.5.4.As análises deverão permitir avaliar a composição e diagnosticar

a evolução anual das finanças municipais, considerando a relação entre

receitas e despesas, capacidade de investimento, capacidade de geração de

recursos próprios e avaliação dos limites de endividamento. 0 resultado

será usado para mensurar o equilíbrio das contas públicas municipais, sua

dependência em relação às transferências constitucionais, além de apurar

a capacidade de geração de poupança para novos investimentos, a partir da

implantação do Programa de Modernização da Administração Tributária e dos

Setores Sociais Básicos - PMAT;

1.6.Abrangência

1.6.1.  Municipal: deverá conter análise das finanças municipais dentro

de seus próprios limites, abrangendo dados consolidados do Município;

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Processo n 300.133/2020Contrato n 93/2020

1.6.2. Estadual: deverá conter análise comparativa das finanças

municipais em relação aos demais municípios pertencentes a região

metropolitana do Estado de São Paulo, permitindo avaliar sua evolução e

participação relativa em relação aos principais Municípios do Estado, com

enfoque nos Municípios com população superior a 150.000 habitantes,

conforme último Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

Estatística - IBGE.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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Anual
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^
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Diagnóstico da Receita e Despesa per capitado município - série histórica mínima de 5
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Ordem de Inicio dos Serviços será(ao) encaminhada(s) por quaisquer

meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento

por parte da Contratada/Detentora, inclusive correio eletrônico.

2.2.Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de até 10 (dez) dias,

contados do recebimento da Ordem de Serviços.

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

constantes do edital, na forma prevista na proposta, dentro dos prazos

estabelecidos.

2.4.Nos preços contratados, deverão estar incluídas todas as despesas de

viagens, hospedagens da equipe técnica, bem como todos os encargos sociais,

fiscais e trabalhistas, não incluídos, portanto, acréscimos a quaisquer

titulos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

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

meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo ser

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, nos termos

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

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

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

orçamentárias  de  ns: 02.03.01.04.123.0050.1.143.4.4.90.39.00  -  PMAT  -

OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

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 Itaú, agência n. 0716, conta n.76.420-4.

4.2.Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda, do

pagamento  devido  à  Contratada,  quando  da  apresentação,  pela  Unidad
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Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.O pagamento dos serviços será efetuado em 24 parcelas mensais e

consecutivas,  mediante a entrega do Relatório de  Serviços Executados,

acompanhados dos respectivos documentos fiscais.

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 alineas '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;

4.8.3.Prova da  regularidade para com o Cadastro de  Informativo

Municipal - CADIN Municipal.

4.8.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT
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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 substitui-lo, mediante requerimento

da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Prestar os serviços nas especificações 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 a prestação dos serviços.

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.Reparar o serviço recusado no prazo ajustado, após notificação.

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

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

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

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

5.7.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materi

e/ou morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhador
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prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Municipalidade ou a

terceiros.

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

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

6.4.Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando por seu fiel cumprimento,

promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida dos

mesmos, assim como os preços apresentados, reservando-se o direito de rejeitar

no todo ou em parte os serviços que não atenderem as especificações técnicas

pactuadas;

6.5.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos serviços

prestados;

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
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sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de

3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas

será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS,

garantida a ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a

multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não

cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos

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

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,
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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 n2 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo

o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará

a notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-

se prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do

artigo 109, I, "f" da Lei Federal n^ 8.666/93.

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das

multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da

Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, o valor

devido será descontado da garantia prestada ou, sendo esta

insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos

à Administração. Não havendo prestação de garantia, o valor das

multas será diretamente descontado do crédito que porventura haja.

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

retido será devolvido à Contratada.

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

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

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios
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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 divida ativa, sujeitando a devedora a processo

executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele

estivessem transcritos, o Edital do Pregão n 49/2020 com seus Anexos

e a Proposta Comercial, constantes no Processo Administrativo n

13578/2019.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.O gestor da presente contratação será a responsável indicada pelo

Diretor do Departamento da Receita e, na sua ausência, o Secretário

Municipal da Fazenda, 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.

u
9.2.O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado
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idament^ qualificadas no Termo de Ciência e

Inas de Administração de Negócios e

os Ltda - EPP

] Q^u^fc^A^3""*

unicipal da Fazenda

I.C.A.N.P -

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.

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.
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