
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados

para Limpeza de Caixas D'água das Unidades Escolares de Educação Infantil

do Município de São Caetano do Sul, conforme especificações técnicas,

locais, quantidades e valores descritos abaixo:

Aos Q5  dias do mês de  Çjjflüh^Or 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 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 denominado simplesmente "Contratante", e, de outro lado, a

empresa PRONTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, com sede na Rua Benedito

José da Silva, 46 A, Vila Santo Agostinho - Mariporã/SP, CEP: 07.600-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o n 10.372.279-0001-98, neste ato representada

por MARCO EDUARDO FERREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n
21.778.660-1 SSP-SP, inscrito no CPF/MF n 136.521.008-16, residente e

domiciliado na Rua Alexandre Gropalli, 200, Jardim Valquiria - 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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA DE
CAIXAS D'ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO

CAETANO DO SUL, QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL E A EMPRESA PRONTSERV COMÉRCIO E

SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO PROCESSO
N. 7353/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.

44/2020.
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EMI Josefa da Cunha

EMI Gastão Vidigal

Neto

EMI Fernando Pessoa

EMI Cláudio Musumeci

EMI Candinha Massei

Fedato

EMI Antonia Capovilla

Tortorello

EMI Angela Massei

EMI Alice Pina
Bernardes

VALOR

TOTAL

R$

VALOR

UNITÁRIO

R$
TIPO

I CAPACIDAD

, (litros)í  i
QTDE

CAIXAS D' ÁGUA

DETALAHAMENTO DOS VALORES

UNIDADE

(Onze mil reais)

R$ 11.000,00

Valor Total

Prestação  de  Serviços  de  Limpeza,

Asseio   e   Conservação   Predial

Eventual - Limpeza e desinfecção de

caixa d'água

Material

1

Qtde

*

Prest

Serv.

On.

medid

a

BEC

170208

código

BEC

01

Ite
m
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EMEI Francisco

Falzarano

EMEI Fortunato Ricci

EMEI Emilio Carlos

EMEI Castorina Faria

Lima

EMEI Antônio de

Oliveira

EMEI Abelardo Galdino
Pinto

EMEI 1 de Maio

EMI Thereza Coan

Fiorotti

EMI Matheus Constatino

EMI Marily C.

Bonaparte

EMEI Fernando Piva

EMI Maria Simonetti

Thomé

EMI Maria Panarielo

Leandrini

EMI Maria D' Agostini

EMI Josefina Cipre

Russo

Leite
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18,96

37,91
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(*)
EMEI-  ESCOLA PARQUE

EMEI - RUA TIBAGI (*)

EMEI LUÍS JOSÉ

GIORGETTI (*)

EMEI  Profa Telma

Silva de Aguiar Brito

EMEI Rosa Perrella

EMEI Romeu Fiorelli

EMEI Pedro José

Lorenzini

EMEI Orlando Moretto

EMEI Octavio Tegão

EMEI Marilene de

Oliveira Larocca

EMEI José Ferrari

EMEI JOSÉ CORONA (*)

EMEI José Auricchio

EMEI João Barile

EMEI Jacob João

Lorenzini

EMEI Irineu da Silva

EMEI  Profa Ines dos

Ramos

EMEI Helena Musumeci
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2.8. PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO

2.5.Os locais envolvidos na execução dos serviços deverão ser entregues

limpos pela contratada, que deverá providenciar a remoção e a destinação

dos dejetos,  embalagens  e vasilhames de produtos utilizados para a

1impe z a.

2.6.Na  realização  dos  serviços  deverão  estar  incluídos  os  custos

decorrentes da mão de obra e dos materiais necessários para a limpeza das

caixas d'água.

2.7.Durante a vigência do contrato serão realizadas, no minimo, duas

limpezas em cada uma das caixas d'água,  sendo a primeira delas nos

primeiros sessenta dias contados da data de emissão da ordem de serviço e

a segunda, após 6 (seis) meses do encerramento da primeira, num período

de sessenta (60) dias, sempre mediante prévio agendamento.

2.3.A empresa CONTRATADA deverá dispor de equipes especializadas para

execuções  dos  serviços  descritos  no  item 1,  bem como,  materiais,

ferramentas, aparelhagens, equipamentos e todos os acessórios adequados e

necessários  à  boa  execução  dos  serviços  de  Limpeza,  ficando  sob

responsabilidade  do  encarregado  titular  da  equipe,  o  atendimento

disponível em todas as unidades de Educação Infantil, desta Secretaria.

2.4.Os serviços de Limpeza somente serão considerados válidos, após a

assinatura do Termo de Recebimento pelo responsável da unidade escolar,

devidamente identificado

(cinco) dias2.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 05

corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviços

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A Ordem de Serviços será encaminhada por quaisquer meios de

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Contratada, inclusive correio eletrônico.

,10
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,10

78

379

94,
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.000

000
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2.8.1.Programar o dia para a limpeza, juntamente com o contratante e

de acordo com a disponibilidade de cada local.

2.8.2.Fechar antes da execução dos serviços os registros de entrada

d'água;

2.8.3.Fechar os registros de saida d'água para evitar que o residuo

da limpeza entre na rede de água limpa;

2.8.4.Verificar a situação estrutural do reservatório;

2.8.5.Esvaziar o reservatório;

2.8.6.Armazenar água do próprio reservatório para efetuar a limpeza

da caixa d'água;

2.8.7.Escovar, com material apropriado e limpo, as paredes internas,

fundo e tampa do reservatório;

2.8.8.Utilizar materiais adequados para a limpeza dos reservatórios,

como balde, escada, vassoura (cerda de plástico), escovão (cerda de

plástico);

2.8.9.Eliminar  todas  as  sujeiras  existentes  nas  caixas  d'água,

inclusive manchas, quando possível;

2.8.10.Aplicar   os   produtos   necessários   a   desinfecção   dos

reservatórios;

2.8.11.Retirar, manualmente, os resíduos finais com auxilio de panos

e esponjas;

2.8.12.Enxaguar  todo  o  reservatório  com água  limpa  e  novamente

esgotá-lo;

2.8.13.Verificar a situação estrutural do reservatório, investigando

a existência de  fendas  e/ou rachaduras  que permitam vazamento ou

infiltração. Em caso positivo,  deverá ser comunicado ao contratante

para providenciar os reparos necessários;

2.8.14.Verificar as condições das tampas para verificar se estão

devidamente vedadas de modo a impedir a entrada de poeira, insetos e

outros tipos de organismos que propiciem a contaminação da água.  Caso

não estejam, a contratada deverá comunicar o contratante, para a adoção

das medidas cabíveis;

2.8.15.Verificar o funcionamento de torneiras bóias e automáticos,

informando à fiscalização, caso seja necessário algum conserto;

2.8.16.Deve  ser  feito  pela  empresa  contratada  um  relatório

fotográfico datado de cada caixa d'água separadamente, identificando a
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12  (doze)

2.11. Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em

parte, o objeto executado em desacordo com as especificações exigidas no

Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a

substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo estipulado pela

Prefeitura.

2.10. Após a sua conclusão definitiva, o recebimento se fará de acordo

com os artigos 73 a 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

condição anterior à limpeza e após realiza-la. Estes relatórios devem

ser enviados impressos e digitais ao setor municipal responsável pela

fiscalização do serviço para averiguação e acompanhamento.

2.8.17.Após a limpeza os registros deverão ser abertos para que os

reservatórios encham novamente

2.8.18.Os funcionários da contratada deverão utilizar os equipamentos

de proteção individual, como bota de borracha de cano longo, luvas de

borracha, óculos de segurança, macacão de borracha, etc;

2.8.19.Nos prédios que possuem caixas inferiores e superiores,  a

limpeza deverá iniciar pelas caixas inferiores, tendo-se o cuidado de

antes  encher  as  caixas  superiores.  As  caixas  superiores  serão

enxaguadas com água das caixas inferiores, limpas e desinfetadas.

2.8.20.Eventuais  danos  que  ocorram nos  locais  de  realização dos

serviços,  produzidos pela contratada,  terão que ser ressarcidos ao

contratante.

2.8.21.Anote do lado de fora da caixa a data da limpeza, entregue o

certificado de limpeza para a direção da escola,  cuja cópia será

protocolada na SEEDUC - Secretaria Municipal de Educação,  e ainda,

programe a data para a próxima limpeza. Abra a entrada de água e deixe

a caixa encher.

2.9. A empresa deverá assegurar a garantia do serviço de limpeza até a

próxima execução do serviço (validade), ou seja, 06 (seis) meses após a

primeira e segunda limpeza da caixa d'água. Qualquer problema apontado

pela escola durante este período, proveniente de possível má execução do

serviço, implicará em acionamento da empresa contratada a fim de refazer

a limpeza.
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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

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.

4.3.0 faturamento será mensal, conforme a quantidade executada

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da

Fazenda, do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação,

pela Unidade Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo

secretário, conforme disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06

de janeiro de 2005.

4.2. Os pagamentos serão efetivados em 30 dias contados da data em que

for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços. A

atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação

da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada

pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Contratada, Banco do Brasil S.A., agência n. 1511-3, conta n. 140.014-

2.

Processo n 300.117/2020CONTRATO N 90/2020

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

ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, 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 a dotação

orçamentária competente da Contratante, à época dos efetivos pedidos à

Contratada:
02.09.07.12.365.0400.2.040.3.3.90.39.00 - (5713-000-SEEDUC) - VERBA

FEDERAL (PROGRAMA E. I. MANUTENÇÃO da Lei n9394 de 20 de dezembro de

1996).

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
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4.10. Quaisquer   pagamentos   não   isentarão   a   Contratada   das

responsabilidades contratuais.

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.

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.

4.8.4.  Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.8.3.  Prova da  regularidade para  com o Cadastro de  Informativo

Municipal - CADIN Municipal.

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 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;

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade

ou inadimplência contratual.

Processo n 300.117/2020CONTRATO N 90/2020

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



e

5.8. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas na prestação dos

serviços, encargos trabalhistas e previdenciários, acidentárias, fundo de

garantia por tempo de serviço, fiscais, administrativas, civis, sociais e

comerciais, mão-de-obra, carga, descarga, montagem/desmontagem ou

quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços conforme

normas vigentes, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições

5.7. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados, durante a

jornada de trabalho, e comprometer-se com o devido respeito e cortesia no

relacionamento com o CONTRATANTE, observando o controle do regimento de

trabalho e descanso do, acompanhando e comprovando sua saúde fisica e

mental.

5.6. Indicar  responsável  com  número  de  contato  para  prestar

esclarecimentos à CONTRATANTE, a qualquer momento.

5.5. Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, no todo ou em

parte, o objeto contratual, sem a prévia e expressa anuência da

CONTRATANTE, por escrito.

5.4. As Ordensde  serviços da equipe à disposição,  para efeito de

medições, serãocompiladas a cada 30 (trinta) dias, e aprovadas pela

equipe  gestorada  SEEDUC,  devendo  apresentar  como  concluidas  e/ou

executadas;

5.3. Aceitar a Ordem de Serviço emitida, independentemente da quantidade

de serviços elencados, e cumprir, de forma cronológica e dentro do nivel

de prioridade, com o prazo pré-estabelecido pela equipe gestora em comum

acordo com a CONTRATADA;

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

proposta, com disponibilidade imediata dos materiais de uso para executar

os serviços solicitados, independente de optar pela melhor oferta de

aquisição junto ao fabricante;

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;
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5.15. A CONTRATADA ficará obrigada à adotar todas as medidas, precauções

e cuidados, visando a evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a

seus operários e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas à

5.14.A Equipe deverá apresentar a Ordem de Serviço autorizada pelo

gestor do Contrato a direção da unidade escolar, com horário de chegada e

saida, e a respectiva ciência, através do carimbo e assinatura do

representante legal;

5.13. A equipe mantida pela CONTRATADA para prestar os serviços, deverá

contar com funcionários registrados em Carteira e devidamente

uniformizada e com crachá de identificação.

5.12. 0 Quadro de Funcionários deverá estar permanentemente preenchido,

correndo por conta da CONTRATADA a substituição dos mesmos quando em

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

inadimplemento contratual.

5.11.A CONTRATADA deverá proceder, caso seja solicitado pela

CONTRATANTE, à substituição do profissional, em no máximo, 4 8 (quarenta e

oito) horas, a contar da notificação emitida pela CONTRATANTE; para que

não haja prejuízo na continuidade do cumprimento normal das tarefas

diárias.

5.10. 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; ficando

este, documento válido comprobatório de compromisso firmado;

ou reembolsos de qualquer valor despendido com estes pagamentos, e,

sempre que necessário, fará prova do cumprimento das responsabilidades

supracitadas.

5.9. Será ainda, da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, os

eventuais danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE e de terceiros, bem

como a integridade física de seus empregados, prepostos e terceiros, 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, os

quais deverão ser ressarcidos na totalidade, às suas expensas.
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5.19. 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 dos Próprios

Municipais da SEEDUC.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2.Fiscalizar  o  fornecimento  dos  produtos,   zelando  pelo  fiel

cumprimento do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo

a qualidade,  especificação exigida dos mesmos,  assim como os preços

apresentados.

6.3.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento do Contrato.

5.17.A CONTRATADA terá por obrigação 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. É essencial o uso de botas e luvas para realizar todo o

processo, e de uma escada em caso de caixas elevadas, com o uso

obrigatório de EPI e com o certificado da NR35, que regulamenta a

atividade, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores

envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade,

5.18. A CONTRATADA terá por obrigação fornecer equipamentos de proteção

coletiva (EPC).

5.16.A CONTRATADA deverá zelar pelo cumprimento das normas de segurança

vigentes e das diretrizes traçadas pela CONTRATANTE, de forma a preservar

a integridade fisica 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.

segurança de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre

responsável pelas conseqüências originadas de acidentes que se

verificarem;
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7.6. Além das multas acima,  a Administração poderá,  ainda,  impor as

seguintes penalidades:

7.6.1.  Advertência;

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.

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

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

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

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

7.2.1.1. 0 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.

7.2.1. 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 102 dia considerar rescindido o Contrato, sem

prejuizo das demais sanções cabíveis.
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6.4. Comunicar à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades dos produtos

entregues;

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

retido será devolvido à Contratada.

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.

7.10. 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.

7.9. 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 n2 8.666/93.

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

das outras, quando cabíveis.

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.

7.6.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

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

dois anos;
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9.2. Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior, o atestado e

aprovação dos serviços prestados, de que atendem as especificações e

finalidades contratuais, para posterior liberação do pagamento, nos

termos do Decreto Municipal n. 9.839, de 05 de Janeiro de 2009 e Decreto

n 10.728 de 24/01/2014.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. 0 gestor da presente contratação será o SR. ELIAS DUARTE, e na sua

ausência, o indicado pelo 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 início e término contratual, aditamentos e

instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela

continuidade dos serviços ou fornecimento.

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 OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

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

transcritos, o Edital do Pregão n 44/2020 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 7353/2020.

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.
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9.3. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a

não observância dos requisitos acima causando prejuizo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

11.1. 0 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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