
\

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

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

em Administração de Estagiários de Ensino Superior para atender as Escolas

de Ensino Infantil e Fundamental  (para até 128 estagiários),  conforme

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 jurídica de direito público interno, inscrita no

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

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 28046903850, doravante denominados simplesmente

"Contratante", e, de outro lado, IUDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCUAL,

com sede na Rua Bom Pastor, 1979, bairro Ipiranga, São Paulo/SP, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 18.110.285/0001-89, neste ato representada por EDER BORGES

DE ALMEIDA VARELLA PINI, portador da Cédula de Identidade RG n. 23.549.270-

X, inscrito no CPF/MF n. 298.846.868-07, residente e domiciliado na Rua

Sousa Coutinho, 538, Ipiranga - São Paulo/SP, doravante denominada

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

nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente contrato, mediante as

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

, do anodias do mês deAos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO

SUPERIOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO

INFANTIL E FUNDAMENTAL (PARA ATÉ 128

ESTAGIÁRIOS), QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E O IUDS -

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N. 3988/2020

- PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2020.
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2.2.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações

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

estabelecidos.

2.3.A empresa deverá garantir os serviços dentro dos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

1.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) 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:   02.09.01.12.122.0400.2.039.3.3.90.39.00;

02.09.07.12.361.0400.2.040.3.3.90.39. - 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 BRADESCO, agência n. 2892, conta n. 15374-

5.

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.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%

PROC. 300.086/2020Contrato n 76/2020
Proc. Licit. 3988/2020

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.  Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos das especificações

constantes neste instrumento;

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/prestação dos materiais/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.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

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

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

5.6.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais

e/ou morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Municipalidade ou a

terceiros.

5.7.No valor da taxa administrativa do agente contratado, deverão estar

inclusas todas as despesas administrativas relativas aos serviços prestados

e acordados neste processo. Essas despesas são: seguro de acidentes pessoais,

tributos incidentes na prestação do serviço quando ocorrer, e quaisquer outras

referentes às despesas de pessoal da contratada relativas a esta prestação

de serviço.
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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, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

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

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou ha
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TESTEMUN

D

EDERORGES DE ALMEIDA VARELLA PINI
IUDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCUAL

IA
RIA DE EDUCAÇÃORESPONSÁVEL

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.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.O gestor da presente contratação será o responsável indicado pela secretaria

e, na sua ausência, o Responsável pelo Expediente da Secretaria Municipal de Educação,

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.

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

do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não observância dos

requisitos acima causando prejuízo à Administração ou comprometimento das atividades

procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do presente

Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Contrato n 76/2020PROC. 300.086/2020
Proc. Licit. 3988/2020

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



\
Assinatura

São Caetano do Sul, C5*\ de   ]-"^^^ J\Q. de 2020.

Responsáveis que assinaram o ajuste

GESTOR DO CONTRATO

Nome:  Danilo Paolini Madruga
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 367.311.258-90RG: 34.261.018-1
Data de Nascimento: 19/07/1988
Endereço residencial: Rua Urânio, 81 - Bairro Prosperidade - São Caetano
do Sul - SP - CEP 09550-710
E-mail institucional: graduar@saocaetanodosul.sp.gov.br
E-mail pessoal: graduar@saocaetanodosul.sp.gov.br
Telefone(s):  4224-0670    /     4227-6204

í~\

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CONTRATADO:  IUDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCUAL
CONTRATO N (DE ORIGEM): 76/2020       PROCESSO N:  300.086/2020
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA ESPECIALIZADA  EM ADMINISTRAÇÃO  DE
ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
E FUNDAMENTAL (PARA ATÉ 128 ESTAGIÁRIOS).
ADVOGADO (S)/ N OAB: (*):

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.Estamos CIENTES de que:
a)o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias
das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n 01/2011 do

TCESP;
c)além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo,
serão publicados  no  Diário  Oficial  do Estado,  Caderno do  Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n 709, de 14 de janeiro
de 1993,  iniciando-se,  a partir de então,  a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou
telefones  de  contato  deverá  ser  comunicada  pelo  interessado,
peticionando no processo.

2.Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
conseqüente publicação;
b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais
e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que
mais couber.

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



fdbrviciofaria80@hotmail. comE-mail pessoal:

Assinatura:

Nome e cargo:  Fabricio Coutinho de Faria - Responsável pela

Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC

E-mail institucional:  fabricio.faria@saocaetanodosul.sp.gov.br

^tÇSão Caetano do Sul, C^ I de   p^i ')/^   de 2020.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade

supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos

originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no

respectivo processo administrativo arquivado na origem à

disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão

remetidos quando requisitados.

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS

Contratante: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CNPJ N: 59.307.595/0001-75

Contrato n:  76/2020

Data da Assinatura:

Vigência: 12 meses

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE

ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO

INFANTIL E FUNDAMENTAL (PARA ATÉ 128 ESTAGIÁRIOS).

Valor (R$) :  R$ 1.550.991,36

^prefeitura Municipalde São Caetano do SuC



6o TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO NA
FORMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM CHIP DE

SEGURANÇA QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA TICKET

SERVIÇOS S/A.

Aos 2_9 dias do mês de JUNHO, do ano de 2020 (dois

mil e vinte) , nesta cidade de São Caetano do Sul, no Departamento de

Licitações e Contratos da SEPLAG-4, 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 pela Secretário Municipal de Segurança, JORGE MARTINS SALGADO,

brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 5935992 e inscrito no CPF/MF

sob o n 683.598.538-00, doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE", e,

de outro lado, a empresa TICKET SERVIÇOS S/A, com sede na Alameda Tocantins,

n. 125, 20/23 andares, Alphaville Industrial, Cidade de Barueri, Estado

de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 47.866.934/0001-74 e Inscrição

Estadual n. 206.243.802.110, neste ato representada por CLÁUDIA G.

NASCIMENTO SCALABRIN, brasileira, casada, advogada, portadora do RG n.

18.275.275-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n . 249.409.528-00, doravante

denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante

nomeadas, resolvem PRORROGAR E ALTERAR a presente contratação em epígrafe,

mediante cláusulas e condições gue mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

DA PRORROGAÇÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O contrato supra descrito fica prorrogado por mais 12

(doze) meses, a contar de 30 de junho de 2020.

DA ALTERAÇÃO DO VALOR.

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor da presente prorrogação considerando-se a média

mensal dos valores executados, bem como a supressão concedida de 4% (quatro

por cento) é de R$ 878.507,83 (oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos

e sete reais, oitenta e três centavos), nos termos da manifestação Secretaria

Municipal   de   Fazenda   -   Contabilidade/Diretoria   de   Economia   d

Processo n. 9.222/20156o TERMO ADITIVO
Contrato n. 117/2016

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



Testemunhas:
D2)
RG:RG:   Andersòn Casagrande
CPF:CPF:  CPF: 280 J71.958-25

Ticket Servfçor S/A

CLÁUDIA G. NASCIMENTO SCALABRIN  \fettdasf
Ticket Serviços S/AOAB  125274

patrícia cândido (

urança

^gais.

o conforme, vai devidamente

tudo presentes e de tudo

lavrado o presente instrumento, que lido e acha

assinado pelas parte

cientes, para que pro

Processo n. 9.222/20156o TERMO ADITIVO
Contrato n. 117/2016

Finanças (fls.1629/1630), devidamente ratificada pelo Senhor Secretário de

Segurança em sua manifestação (fls.1653) e Declaração de Ordenador de Despesa

(fls.1652) .

Parágrafo Único - Os recursos necessários para fazer frente às despesas deste

termo onerarão a dotação n. 02.14.01.06.181.0750.2.067.3.3.90.39.00.

DO EMBASAMENTO LEGAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento foi elaborado com fulcro no artigo

57, II, bem como artigo 65, I, alinea "b", da Lei n. 8.666/93, bem como o

Decreto n 11092/2017, artigo 1, inciso I, devidamente atualizados, ficando

ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário não alteradas

por este termo.

E assim, por estarem justas e acordadas as partes,  foi

(prefeitura MunicipaCde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo




