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PROCESSO SPDOC: 95237212018
PROCES SO LEGADO : ?54912018
PREGÃo ELETRÔN|co: 065,201s
coNTRAl-o Nô í37120íE

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
cENTRo ESTADUAL oe eoucnçÃo recnolóorca
"PAULA SOUZA' - CEETEPS, POR MEIO DA
WALI.ACE MARQUES SANTOS - ME E TENDO POR
osJÊTo R paesreçÃo DE sERvrço DE
m*HurslrçÃo ou coNS_ERVAçÃo_ oe ELEMENTo
QUEBRA LUZ - APLICAçAO DE PELICULA.

o CENTRo ESTADUAL oe eouceçÃO rectouÓctcl "PAULA souzA", inscrite no cNPJ
no 62.823.2571OO01-09, com sede a Rua dos Andradas, 140, Santa lfigênia - São Paulo - SP,
doravante designado(a) "CONTRATANTE", neste ato reÍJre5entada pela eua Dirotora
Superintendenle, a Proíassora Laura M. J. l-aganá, RG. no 7.715.6754 e CPF no. 005.923.818-
62, no uso da competència conferida pelo Oecíeto-Lei Estadual no 233, de 28 de abril de 1970,
eWALLACE níAROUES SANTOS.IUIE, inscrita no CNPJ sob n" 08.830.004/0001.09, com sede
ESTRADA JOÃo DUCIM, N0 729 - SANTo ANDRÉ - SP cEP: 09í 85-000, a seguir <tenominada
"CONTRATADA', nesto ato rêpresentadâ pelo Sonhor Wsllaca Morques Santos, portador do
RG no 29.212.857-5 e CPF no 271.305.O68-57, em fece da adjudicação efetueda no PÍegão
Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se
âs disposições previstas na Lei Federâl ítõ 1O.52O|2OO2, no Decreto Estadual n" 49.72212O05 e
pelo regulamonto anexo à Rosolução CC-27, de 25 <le meio ds 2006, aplic:ndo-se,
subsidiariamente, no que coubeÍem, as dísposições da Lei Federal no 8.666/í993, do Decreto
Estadual n" 47 .29712002, do íêgulamênto ânexo à Rssoluçáo CEGP-10, de 19 de novembro de
2002, e dêmais normas íegulamentáres aplicáì/Bis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
condiçóes que íecipÍocamente outoígâm e aceitem:

CúUSULA PRIÍIiÉIRA . PQQqJETQ

Constitui objeto do presente instÍumento s PRESTAçÃO DE SEquçO DE IIIANUTENçÃO oU
CONSERVÁçÃO DE ÉLEMENÏO QUËBRA LUZ . AFLICAçÃO DÊ FÊLÍCULA, CONfOTME

detalhamento e especiÍicaçÕes técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da
coNTRATADA e demais documentos constantes do processo adminisuativo em eplgrafe-

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O ob,eto contíatual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
r€queíidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O regime de execuçáo dêste ctrúíoto ó o de eínpÍoitsds por pôço globsl,
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cLÁusuLA SEGUNpA - pAS CONOTCOFS pF EXE-C,p.CÃO pOS SERVTCOS

A execução dos eervicos deverá ter inÍcio, a pertlÍ da dsta da emlssão da OÍdêm do lnício
dos Servicos, nos locaÍs indicados no Termo de Referéncia, correndo por conta da
CONTRATAOA todes as despesas decorÍentes e necessárias à sua plena e adequada
execução, em especial es atinentes a seguros, transpoÍte, ttibutos, encaígos trabalhistas e
previdenciários.

cúusulA TERCEIRA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo

O objeto do presente conlrato deveró ser realizado em 40 (quarenta) dias, contados da datâ
estEbelecida para o início dos serviços.

PÂRÃGRAFO PRIMEIRO

O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado nas hipóteses pÍevistas no 51' do artigo
57, da Lei no 8.666/1993, mediante teÍmo de adltamento, atendido o estabelecido no S2o do
referido dispoeitivo legal.

PARÁGRAFO SÊGUNDO

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigênciâ nos êxorcícios subsequêntes ao dâ
celebração do contrato estará sujeita à condiçáo resolutiva, consubstanciada esta na inexlstência
de ecursos aprovados nas €spectivas Leis Oçamentárias de cada exercÍcio para alender as
respectivas despesaB.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Ocorrendo a reeolução do contreto, com bsse na condição estipulada no Parágrafo Segundo
desta Cláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OERIGACÕES E DAS RÊSPONSÁHLIDADES DA
CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações constentes do Termo de Referência, que constitui
ANEXO I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidss em lei, em especial as
definidag nos diplomae fuderel e estadual sobre licitaçõeo, cabe:

| - zelar pola Íiel execução deste contÍato, utllizândo-se de todos os recursos mâte ais e humanos
necessáriçs;

ll - designar o responsável pelo acompanham€nto da execução das atividados, em especial da
regulorídade técnica e disciplinar da atuação da equipe tócnicâ alocada, o pelos contatos com o
CONTRATANTE:

lll - cumprir as disposições legais e regulamentares municipals, estaduais e Íederais que
interfiram na exBcução dos serviços;
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lV - manter, durante toda a execução do contrato, em compátibílidade com âs obrigaçdos
assumidas, todas as condições de lìabilitaçüo e qualiÍicação exigidas na licitação indicada no
píeâmbulo destê teÍmo;

V - der ciêncla imediata e por escrlto ao CONTRATANTE de qualquer ânoÍmalidade que veriÍicar
na execuçáo dos servlços;

Vl - prestar ao GONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamente es reclamações sobro sous sêrviços;

Vll - respondor por quaisquêr danos, perdas ou prejuízos causados diÍetamente âo
CONTRATANTE ou a têícêlros decoríêntes da execução do conlrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidede â fiscalização do CONTRATANTE em seu âcompanhamento;

Vlll - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciârios, fiscsis, comercleis e trit utádos,
resultantes da oxecução deste contrato, nos termos do artigo 7l da Lei Federal n" 8.666/1993;

lX - manter seus protissionais identiÍicados por meio de crachá com Íotografia recente;

X - substituir qualquer integrânte dê sua equipê cuja permanència nos serviços Íor julgada
inconveniente, n6 ptazo máxlmo de 05 (clnco) dlas útels, contado da sollcitação justificada
formulada pelo CONTRATANTE;

Xl - arcar com despesas decoíÍentes de infÍaçÕes de qualqueí natuÍeza pÍaticadas por seus
emprcgados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

Xll - apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os compÍovantes de pagamentos de
salários, apólicos de s€guro contÍa acidente de tíabalho, quitação de suas obrigaçÕes
tr8bslhistes ê previdenciárias, relativas aos seus empregados, que prestam ou tenham prestado
serviços objeto do presente contíato;

Xlll - identilìcaí todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de foÍma a não serem
confundidos com similaÍes de propriedade do CONTRATANTE;

XIV - obedecer às noÍmas e Íotinas do CON'I'RATANTE, em especial as que disserem respeito
à segurança, à guarda, à manutenção e à integÍídade das informaçÕes exiÊtentes ou geradas
durante a 6xecução dos seÍvi9os;

XV - inìplanlar, de forma adequada, a planificação, execuçáo o supervisão peÍmanente dos
seMços, de maneira a não inteíerir naa atividades do CONTRATANTE, respeitando suas
normas de conduta;

XVI - reexecutar os seruiços sempre que eolicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em
desacordo com as técnicsg e procedimentos aplicáveis;

XVll - guardar sigilo em relação às informações ou documêntos de qualquor nâtureza de que
vènha a tomaÍ conhecimento, respondendo, administrativa, civil e crimínalmente por sua indevida
dtvulgação e incorrete ou inadequada utilizaçáo;
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XIX - manler bens e equipamentos neceeeários à realização rlos serviços, de quâlidade
comprovada, em perfeitas condiçóes de uËo, em quantidade adequada à boa execução dos
trabalhos, cuidando para que os equipaínentgs elétricos sejam dotados de sistoma dê proteçáo,
de moclo a evitar danos na rede elétrica;

XX - submetor à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestaçâo dos serviços, relatando
todos os serviços realizados, ewntuais problemae verificados e qualquer fato Íelevante sobre a
oxec.ução do objeto contratual;

XXI - fornecer à equipe alocada para a execução dos seíviços os equlpamentos de proteção
individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizaÍ sua efetiva utilização;

XXll - preetar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na
fase de habilitaçâo, e t{tulo de qualificaçáo técnica, quando exigida.

PÂRÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRÂTADA não poderá oferecer, dar ou se compÍomeler a daí a quem quêr quê soja,
tâmpouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conia pÍôpria ou por
intermédio de oulíem, qualquer Íregamento, doação, compensaçào, vantagens Ílnanceiras ou
benefÍcios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contíato,
o que deve ser observado, ain<la, pelos seus pÍepostos, colaboÍadores e eventuais
subcontretados, caeo permilida a subcontratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em atendimento à Lei Federal no 12.846/20í3 e ao Decreto Éstadual n" 60.106/2014, a
CONTRATADA so comprometê a conduzir oE seus negócios de Íorma a colbir fraudes, con upção
e quaisquer outíos átos lesivos à Administração Púhlica, nacional ou estrangeira, abstendo-se
de práticas como as seguintes:

| - prometer, ofurecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
tercêirÊ pessoa a ele relacionada;

ll - compíovadamênte, financiâr, custear, patrociner ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta poosoa fisica ou jurÍdica para ocullar ou
dissimular seus Íeals interesses ou a identidade dos beneficiários dos ator praticedos;
lV - no tocante a licitações e contratos;

a) írustíar ou fÍaudaí, mediante ajuste, combinaçáo ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de pÍocêdimento liôitatório público;
b) impediÍ, peítuíbaí ou fraudar a íealização de qualquer ato de procedimento licitetório
público;

c) afastar ou pÍocuraf aÍãstaÌ licitante, poí meio de fraude oú oferêcimonto do vantagem de
qualquer tipo:

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decoríente;

n'
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o) crier, de modo frâudulento ou iírêgular, pessoa jurídica para participaí de licitâção pública
ou celebrar contrato administÍativo:

0 obter vantúgem ou benefício indevido, de modo frsudulento, de modificsções ou
prorrogações dê contratos celebíados com â âdmitìish"ção públicâ, sem auto zação em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Íespêctivos inskumentos contÍ*uais; ou
g) manipular ou frsudâr o equilíbrio económico-finânceiro dos contratos celebÍâdos com a
administração pública;

V - dificultar atividade de invêstigâção ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuêção, inclusive no âmbito das agências regulâdoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiío nâclonâ1.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula
'leíceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério de
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administratívas cabíveís e,
também, da instauraçáo do processo âdministrativo de responsabilização de que tratam a Loi
Federal no 12.846nO13 e o Decreto Estadual nc 60.106/2014.

c LÁu s u LA qu.B!rJ! -, qAs,9 BR|G Aço Eq po co NTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe:

I - exercer a fiscalização dos serviços, designando sêrvidor responsável pelo acompanhamento
da execução contratual e, einda, pelos contatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e iníoímaçõês necessários à execução do objelo
do contrato;

lll - efetuar os pagamsntos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

lV - êxpedlr autoíização de seíviços, com antecedência minima de 3 (três) dias úteie da data de
início dê sua execução.

V- permitir aos técnicos e píofissionais da CONTRATADA ace$so às áreas flsicas envolvidas na
execução deste contrato, observadaB as normas de segurança;

cLÁusuLA sExrA. pA FlsÇALlzAcÃQJLo coN1sâTp

O CONTRATANTE exeÍcerá a fiscalizoção dos s€Niços contratados por intermédio do gestor do
contrato de modo a asseguíar o efelivo cumprimento das obrigaçües ajustadaB.

PARÁGRAFO PRIMËIRO

A fìscalização não exclui e nem reduz a int€gral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
peÍante terceiroB, por quai6quer iíregularidades conslatadâs nâ êxêcução do objeto contratado,
inexistindo, em qualquer hipóieso, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTÉ.

t'ì
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PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicaçâo, por parte do CONTRATANTE, Íeferentê a inêgulâÍidades ou fâlhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contÍato e
no ANEXO ldo Edltal.
cl4usula sÉnul. oos pnecos
A GONTRATADA obriga.se a executar os serviços objeto dêstê contÍsto p6lo prêço mênsal de
R$ 26,55 (vlnte e seis rêais e cinquenta e cinco centavos) , perfazendo o total de R$ 16.498,17
(dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezessote contâvos).

plnÁcneFo prumÉrno

Nos preços acima estão incluidos, além do lucío, todas as despesas e cusúos diretos e irtdirotos
Íelacionados â pÍestação dos servigos, tâis como tíibutos, remuneÍações, despesas financeiras
e quaisquer outras necessáíias ao cumprimBnto do objoto deste liciteção, inclusive g âstos com
transporte.

pnnÁGaeFo SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa supervenlente à
contÍatagão, peÍca as condlções de enquadÍameíÌto como microêmpÍesa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desso regime tributário diferenciado
por incorrêr êm âlguma dâs vedações previstas na Lei Complemontar Federal n" 123/2006, não
poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Adminlstragão, tampouco requeíer
o íeequilÍbÍio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua pÍoposta levou em
consideração as vantagens daquele regime tributârio diferenciado.

PARÂGRAFO ÌÉRCÉIRO

O preço permaneceÍá fixo e irreajustável.

CLAUSULA OIÍAVA - OOS RECURSOS ORCAMENTÁRIO$

No presente exerclcio as deepesas decorrentes desta contratação iráo onerar categoria
econÕmica 33 903980, <la Unidade Gestora 102401, Programa cle Trabalho: 12363 1039 5845
0000, Fonte de Recurso 0(X 001 001, unidade orçamentária: '10063.

PAE/Ì9RaF,9 ÚN,tco

No(s) exercÍcio(s) seguinte(a), correrão à conta dos recumoa próprioe para etender às despesas
da mesma natuíeza, cuja alocação será feita no inÍcio de ca<la exercício financeiro.

cr-Áusur-A r{ola= oo RFcearmeNrp oo oe.Jero

O objeto deste contrato, em cada uma de suas parcelas monsais, será recobido provisoriamente
em etó 05 (cinco) dias út€is, contados da dala de recepçÉo pelâ Administração do Íelatóíio de
execuçáo doe eerviços do mês acompanhado da nota fìscsl/Íaturs representativa da prestação
doe eerviços.

w!
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

Hâvêndo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazêlos no
prazo estabelecído pêlo CONTRATANTE, observando as condiçôes estabelecidas para a
píêstâção.

PARÁGRAFO SEGUNOO
Na impossibilidade de serem reíeitos os serviços rejeitedos, ou na hipótese de nto eerem os
mesmos executados, o valor resp€clivo será deecontado da importância mensal devida à
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sançôes cabÍveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O recebimênto do obleto dâr-s+á defìnitivamente no prezo de 05 (clnco) dlae útels, após o
recebimento provisório, ou da data de conclueáo das coregtles efetuadas com base no disposto
no Parágrafo Primeiro deste Cláusula, uma vez verificado a execução satisfatóÍia dos serviços,
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA DÉclMA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos BeÍão efetuados men6almente, mediante a apresentação dos originais da nota
fi8câl/fetura, em conformidade com a Cláusula Nona desle in8trumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os pagamentos serão rcalizedos mediante depósito na conla corrente bancária em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil S/4, conta correnÌe n" 50211-1, Agência n" 5660, de acordo
com as seguintês condições:

| - em 30 (kinta) dias, contados da data de entÍêga da nota fiscal/fatura, ou de sua reapresentação
enì caso de incorreções, na forma ê local píevistos nesta Cláusula.

ll - A discriminação dos valor€rs dos serviços deverá seÍ reproduzidâ na nota fiscâl/fâturâ
apresentada pera efeito de pagamento.

PARÁGRAFO SÉGUNOO

Havêndo atraso nos pagametìtos, incidiÍá coíreção mondáÍia sobÍe o valor devido na foíma da
legislação aplicâvel, bem como juÍos moratórios, a íazâo de 0,5% (meio poÍ cento) ao mês,
calcuÌâdos "pró-Íatâ tempoÍe", em relaçào ao atraso veíificado.

PARÁGRAFO TERCÉIRO

Constitui condiçào para a realìzaçáo dos pagamentos a inexistêncla de Íegistros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro lnformativo dos Cíéditos não Qultados de Oígãos e Entidades
Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por océrsião da Íealização de
cada pagamento. O cumpÍimento destra condlção poderá se daÍ pela comprovação, pela
CONTRATADA, de que os registros estáo suspensos, nos termos do artigo 8o da Lei Egtadual
no '12.799/2008.

('Ì
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PARAGRAFO OUARTO

A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a Íetenção de tííbutos
determinada por lei, ainda que não haja indicação de íetenção na nota fiscal apresentada ou que
se refira a retenções não íêalizâdas em íneses anterioíes.

PARÁGRAFO OUINTO

O recolhimento do lmposto sobre Servrços de Qualquer Natureza * ISSON deverá ser Íeito em
consonânclâ com o artigo 3' e demais dlsposlções da Lei Complenìentar Ëederal no 1 16i2003, e
respêitando âs seguintes determinações:

I - Quando da colebraçáo do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal
aplicável aos sorviços por ela prestados, relativameúe ao ISSQN, esclarecendo,
expreBsamenle, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;

ll - Caso se mostre exigível, à luz da legislação munioipal, a retenção do ISSON pelo tomadoÍ
dos serviços:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsávêl tributáíio, deverá reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fâtuíâ, recibo ou documento de cobrança equivalente
apresentada e recolher e rGspec-tiva importância 6m nome da CONTRATADA no pÍazo previsto
na legislação municipal.

b) Para tanto, a CONTRAÌADA deverá des{acar o valor da retenção, a tÍtulo de'RETENçÃO
PARA O ISS" ao emitir a nota liscal, Íatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.
Considera-se preço do sêrvlço a rêcêita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

lll - Caso, por outro lado, não haia prevlsão de rdençào do ISSON pelo tomador rlos serviços:

a) A CONTRAÏADA deveíá apresentar declaração da Municipalidade competente com a
indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;

b) Mensalmentê a CONTRATADA deverá apresentar comprovente de recolhimento do ISSQN
por m6io de cópias autenticadas da8 guiaB correBpondentee ao B€rviço executado edevBÍá estaí
refeÍênciâdo à data de emissão da nota fiscel, fatura ou documento do cobrança equivalente;

c) Caso, por ocasião da apreserìtação da nota fiscel, de feture ou do documento de cobranç8
equivalente, não haja decorrldo o pzzo legal pare recolhimento do ISSQN, podeÍão ser
apressntadss cópias das guias de recolhimento referenteÊ ao mês imediatamente antêrior,
devendo a cONTRATADA apreEentar â documentação devida quando do vêncimento do prazo
lêgâl pârs o rocllhinìenlo.

d) a não apíesentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANI'E o dircito de sustar
o pagamento respec{ivo e/ou os pagamentos seguintos.

PARAGRAFO SEXTO

Nos termos do artigo 31 da Lei FedeËl nc 8.21211991 e da lnstrução Normativa MPS/RFB no

971, de 13 de novembro de 2009, a CONTRAÌANTE deveÍá efetuar a retenção de 11% (onzo

(_.
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por cento) do valor bruto da nota Íiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente,
obrigando-se a recolher a importáncia retida, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da emíssão do respeclivo documento de cobrânça ou, sê não houver
expedienle bancário naquele dia, até o dia úlil Ímediatamente anterior.

| - Quando da emissão da nota fiscal, Íatura, recibo ou documeúo de cobÍança êquivâlent€, â
CONTRATADA deverá destacar o valor da Íetenção, a titulo de "RETENçÃO PARA A
SÉGURIDADE SoCIAL', sendo que:

a) poderão ser de.duzidos da bâse de cálculo da Íetenção, os valores dos custos de fornecimento
incorridos pela CONTRATADA a título de valÈtíansporte s do vale-reíoiçEo, nos tormos da
legislação própÍia. Tals paícelas deveÍão estar discriminadas no documento de cobrança.

b) a faltâ de destaque do valor dâ retenção no documento de cobrança impossibilitará a
CONTRATADA de efetuar sua compensação perante o INSS, ficando a critério do
CONTRATANTE proceder à retênçáo e ao recolhimento devidos sobre o velor bruto do
documento de cobrança, ou, em ãlternetiva, dovolvêìo à CONTRATADA.

ll - O CONTRATANTE emitiÍá uma GPS - Guia da Previdência Social especííica para cada
estabelêclmento da CONTRATADA. Na hipótêsê de emissão, no mêsmo mês, dê mais de um
documento de cobrançâ pêla CONTRATADA, o CONTRATANTE so reserva o direito de
consolidâr o íecolhimento dos valores retidos em uma t]nicÊ Guia por estabelscimento.

lll - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e
entÍegar ao CONTRATANTÊ os segulntes documentos:

a) cópia da Íolha de pagamento especíÍica para os sêrviços realizados sob o contrato,
identlÍicando o númeío do contÍato, a Unidade que o administÍa, relacionando respeclivamente
todos os segurados colocados â disposição desla e inÍormando:

nome dos segurados;
cargo ou função;
íemuneragão discriminando separadamente as paícelas sujeitas ou não à incidênciâ das
contribuiçÕes previdenciáÍias;
descontos legais;
quantidade de quotas e valor pago à tltulo de salário-famÍlia;
totalização por rubrica e geral:
resumo geral congolidado da folha de pagamento; e

b) demon8trativo mensal assinado por seu repre8entante legal, individualizado por
CONTRATANTE, com es Beguintes informaçÕes:

nome e CNPJ cÍo CONTRATANTE;
data de emissão do documento de cobrança;
número do documento de cobrança;
valor bruto, retençáo e valor lÍquido (recobido) do documento de cobrança.
totalizaçËo dog valores e sua consolidação.

c) os documenÍos solicitados nàs alíneas ânteriores deverão ser entregues ao CONTRATAN IE
na mesma opoítunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.
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PARAGRAFO SÉÏMO

deverá constar:

. no do contreto:

. no note de empenho;

. no do proceg,eo: g
" ldentlflcacão rla Unldade.

A GONTMTADA náo poderá subcontratar, cedeÍ ou transferir, tolal ou parcialmente, o objeto
deste ajuste.

cLÁusuLA pÉcrMA sEGuNpA - pJL A!-rERAcÁo g4 -ou4ìrïpApE 
po oBJEro

CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceilar, nas nìesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressóes que se fizerem neceesáíios no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, eté o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteragão será obrigatorlamente formalizada pela celebraçáo de prévio termo aditivo ao
presente inBtrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal no 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RE9CISÃO

O contrato poderá ser reEcindido, na forma, com es consequências e pelos motivos prêvistos
nos artigos 77 a80e 8ô a 88, da Lei Federal no 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de íescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nc 8.666/1993, bem como no arligo 10, S2o,
item 3, do Decreto Estadual no 55.938/2010, com â rêdação que lhe foi dada pelo Decreto
Estadual no 57 .15912011, na hipótêse da confìguração de trabalho enì caráter não eventual por
pessoas flsicaE, com relaçáo de subordinâção ou dêpendéncia, quando a CONTRATADA for
sociedade cooperativa.

c!-áuçuLA oÉcrMA QUARTA - pAs sANcÕEs PARA o cASo pE tNAorMpLEÌúENTq

A CONTRATADA ficsíá impedidâ do licitaí e contratâr conì a Achinistraçào direta e indireta do
Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ee vier a praticar quaisquer atos

W:!'\,.t:j
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previstos no anigo 70 da Loi Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, seÍr prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, quando coubeÍ.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trata o caput desta Cláusula podcrá seí aplicada juntamente com as multas
previstas na Resolução cuja cópia constitui ANEXO lV do Editâl indicâdo no píeàmbulo deshe
inÊtrumento, garantido o exercÍcio de prévia e ampla defese, e d@veÍá sêr regishada no
CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sançóes Administrativas - e-
Sançóes', no endereço www.e6ancoes.gp.gov. br, e lambém no'Cedestro N.scional de Empresas
lnidÕneas e Suspensas - CElS", no endereço hftp://www.portaltransparoncia.gov.br/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sançÕes são autônomas e a aplicaçáo de uma não exclui e de outr8.

PARÁGRAFO TERCÊIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualmente forem aplicedas por descumprimonto do cláusulas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

PARÁGRAFO OUARTO

A prática de atos que atentem conlre o patrimônio público nacional ou estÍangeiro. oontra
píincÍpios da administração pública, ou que de qualquer ÍoÍma venham a constituir fraude ou
coÍíupção, durante e liciiaçáo ou ao longo da execução do clntrato, seÍá objeto de instauraçáo
de processo administralivo de tesponsabilizaçáo nos termos da Lei Fedelal no 12.846/ 20í3 e do
Oecreto Estedual no 60.106/2014, sem projuÍzo da aplicação das sanções administratives
píevistas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/1993, e no aÍtigo 70 da Lei Federal no

10.520t2002.

cLÁusuLA pÉcrMAguJNJ4 - pA GARANïA oE ExEcuÇÃo coNfRATUAL

N5o será exigida a prestaçáo de garantia para a contratação quê constitui objeto do presente
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÊXTA. DISPOSICOES FINAIS

Fica àjustado, aÌnda, que:

a. o Edital mencionado no preãmbulo e seug anexos.
b. a proposta apÍesentada pela CONTRATADA;

ll. Aplicam-se às omissÕee deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo
dcste Teímo de Contrato e demeis disposições regulamentares pertinentes.

lll. PaÍa dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Conlrato, ngo /esolvidâs nâ
esfera adminigt.ativa, seÍá competente o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo.

(/
\x/
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E assim, por estarem as paíÍes justas e conlratadas, foi lavraclo o presento instrumento 02 (duas)
viee de igual teor e foÍma quê, lido e achedo conforme pela CONTRATAOA e pela
CONTRAïANTE, vâi por elas eesinado para que produza todos os efeitos de Direito, na prcsença
das testemunhas abalxo identifìcadas.

Sâo Pauto, \0 oe rMìmtyxf de 2018.

LAURA M. J.
Diretora

Sócio/Oiretor

TESTEMUNHAS:

l*,,,, \|J,flr,,,,/^, 1",ü,
Irorue: / [/ ".-.^
r<6, 4 { 4;')' t) S :t, 1i*,'n'::ï-

u,'l.r: 
r,'r,i(,)' iii,"n]$"'"

l\Ì)"\f -

RG: .çt,i ":7t.i1' qZ?, "L
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ANËXO A
TERMO OE REFERÊNCIA

Í - ESPECTFTCAçÃO OO Oe.JerO

çevico dè maqgtgegÊg-ot,Lconsevacão de demento quobra-tuz - Ao,licacão de Pellcutg
llnsulfilmel nas 29 Unidades M6veie:
- Realizar e aplicação de pellcula de segurança nas Unidades Móveis, contemplando os
seguintes vidros: das porteB de entrada, da9 salas de avanço e das Janelâs basculântes, com es
seguintes especifi cações:
Fumé G 6% - Filme ultrafino composto por camada de poliéster; pigmentos; capaz de absorver
o rgio ultravioleta; protetores resistenles à abÍasão e oulros componentes; autoadosive para $er
aplicado em vidro liso para controle de calor s luz solâr; filme película de controle solar 58%;
proteçáo ufüavioleta 99%; luz vislvel transmitida 4o/o; íojeiçáo d@ calor 58% e antinisco.

UNIDADËS MOVEIS

Ordem
Automacão lndustrial

Patrimônio
1.034.91 1

Placa Ano
1 oJP-9407 2013

2 Comandos
Pneumáticos

Hidráulicos e
981.664 DLM-5532 2011

3 Confecçâo lndustrial I 869 030 DJL-8786 2011
4 Confecção lndustrial ll 1.045.233 DJM-7748 2013
5 ConfecÇáo lndustrial lll 1.045.317

1.045.389

DJM-7750 2013
o Confecçâo lnduslrial lV oJM-7749 2013
7 Confecção lndustrial V 1.081.644 FsF-191s 2014
8 Hospitalidade I 971.U3 DJL-8785 2011
9 Hospitalidads ll 1.052.904 FQG-1404 20'13
í0 lmaoem PeBsoal I 94/..327 DJL-8788 201'l
11 lmâqem Pessoal ll 1.045.832 DJM-7742 2013
12 lmagem Pessoal lll 1.045.728 DJM-7753 2013
13 lmaoem Pessoal lV 1.046.071 DJM-7767 2013
14 lnstrumentacão Petróleo e Gás 1.034.955 oJP-9473 2013
15 Manutenção Automotiva I 1.035.215 DJP-9371 2013
16 Manutenção Automoliva ll I 055 614 FQQ-2509 2014
17 Mãnutencão de motos 1.O47.766 FOB-50C9 2014
í8 Metroloqia 981.565 DLJ-9238 2011
19 PaniÍicaÇão e AÇougue I 1.046.163 oJP-9886 2014

20 Panificacão e Acouque ll 1.088.708 FUH-o112 2014
21 Panificação I 863.1 19 DLJ-S298 2011

22 Panificacão ll 1.053.841 FoH-6290 2014
23 Produção AlimentÍcia I

Produção AlimentÍcia ll
1.0/,6.4U FOD-2155 2014

24 1.O47j20 FQF-0873 2014
25 Refriqeraçeo e Climatizacão 1.047.885 FGK-3850 2014

/))
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26 Soldagem I 863.969 EZ8-9850 2011
27 Soldagem ll 1.052.275 FQK-4't6í 2014
28 Soldagem lll 1 .053.156 FTJ-8425 2014
29 Soldagem lV 1.053.399 FYT-8324 2014

Admin!stração Gentral
cabinete dâ Sup€rintendência

UNIDADES MOVEIS - MEDIDAS PORTAS E JANELAS

w
Ni,

$

Ordem Unldades lllóveis Mêdidas om m2
,| AutomaÇão lndustrial 23,00
2 Comandos l{idráulicos e Pneumáticos 1,80

24,OO3 Confecção lndustrial I

4 ConÍecção lndustrial ll 24,15
5 ConfecÇão lndustrial lll 24,15
6 Confeccão lndustrial lV 24.15
7 confeccão hdustrlal V 24.15
I Hospitalidade I 24,OO
I Hospitalidade ll 24,OO
10 naqem Pessoal I 1.80
11

12
lmagem Pessoal ll
lmaqem Pessoal lll

1,80
1,80

to lmaqem Pessosl lV 1,80
14 Instrumentação Petróleo e Gáe 20,00
15 ManutenÇão Automotiva I 48.00
16 Manutenção Automotiva ll 48.00
17 Manutenção de motos 19.00
18 Metrolooia 1,80
19 Panificacão e Acououe I 47,OO
20 Panllicaçáo e Acouq ue I I 65.00
21 Panificação I 24.OO
22 Panificação ll 24.O0
23 Produção AlimentÍcia I 21,OO
24 Producão Alimentícia ll 21.OO
25 Refriqeracão e Climatizacáo 26,00
2A Soldagem I 14.00
27 Soldagem ll 14.00
28 Soldasem lll 14.00
29 Soldaqem lV 14,OO

TOTAL m2 621,40
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2. DAS GONO|çÕES DÊ FORNECTMENTO Ê DO ENOEREçO DF EXECUçÃO DOS
sERVrçOS

2.1 A Empíesa deverá utilizar-se de equipamentos aproprìados para realizaçáo da ãplicação e
seus funcionários deìreráo apíesentaÍ-se devidamente caracteíizados com (crachá vlsível)
que sejâ de fácil identificação pessoal.

2.2 A execução dos serviços objeto dest€ contrato deverá ser feita no ESTRADA VELHA DE
GUARULHOS, í092 - ARUJÁ - RODOVIA PRESIDËNTE DUTRA, KM 206,6 - CEP
07í78.5E0.GuARULHOS-SP,TELEFONE(í1)3s24.3850r(í1)3324-386í t(1113324-
3872 de segund! a 8e,úa-felre daa 8:00 àe í2:00 e das í3:00 à í7:00 horas, correndo
por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguroB, traneporte, tributos,
encargos trâbalhistas e pÍevidenciários decorrentes do fornecimento.

3. DA GARANÌIA DE PRODUTO

3.1 O prazo de garantia do objeto da licitaçáo, será de í2 (doze) rÍesos, contr'a qualqueí
defeito de fabricaçeo e/ou falha, excetuados os decorrente3 de uso impróprio, contados da
dâtâ do recebimento deflnitivo do mesmo.

3.2. Todas as despesas havidao no período da garentia, teis como consoúos, substituição de
peças, transporte, mão-de^obre e rnenutençáo do bem correrão por conta da
CON]RATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus.
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RESOLUçÃO REFERENTE A PENALIDADES

RESOLf.TçÃO SDECTT No í2, DE 28-3-2014.

DiepÕe sobrc a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais no 8.666, de 21 de
junho de í993 e no 10.520, de 17 do julho de 2002, e na Leiestadual no 6.544, de 22 de novembro
de í 989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
lnovaçáo.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIËNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAçÃO, com fundamento no diepoeto no artigo 30 do Decreto no 31.í38, de 09 de janeiro de
1990, RESOT-vÉ:

AÍt. 1". Na aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual no

6.544, de 22, de novembro de'1989, nos artigos Bô e 87, inciso ll, da Lel Federal no 8.666, de
21, de lunho de 1993, e no artigo 7'da Lei Federal nô 10.520, de 17, de julho de 2002, serão
observadas as disposiçõec desta Resolução.

Art. 20. A recusa injustificada do adjudicatário em aseinor o oontrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estebelecido pela Administração, caracteriza o
descufiìprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma
estabelecida no artigo 50 desla Resolução.

Art. 3'. O atraso injustificado na execução do objeto do contreto eujeitará o contratado à multa
de mora, observado o seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestaçáo de serviços não contínuos:

a) paÍa atrasos de até 30 (trinta) diae: muha de 0,2% (dois décimos por c€nto) por dia de atíaso,
calculado6 sobre o valor global do contrato;

b) para atÍasos superiores a 30 (kinta) dias: multa de O,4o/o (quatro décimos por cênto) por dia
de atraso, calculados sobre o valor globâl do contÍ'âto;

ll - em Be tratendo de execução dê obras ou dê serviços de êngenharia:

a) para contístos com valor de até R$ 100.000,00 (cêm mil reais): multa de o,2% (dois décimos
por cento) por dia de atreso, calculados sobre o valoí da parcela da obrigagão contratual nào
cumprida;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cêm mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (kês décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobÍe
o valor ds obrigâção contratuâl não cumprida; e

c) pera contrâtos com valoÍ d@ igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculadoe eobre o valor
diário do conlrato;
lll - em se tratando de serviços contlnuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de

inexecuçeo, calculados sobre o valor diário do contrato.
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S1o O vielor das multas previstas noste arligo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por
cento) do saldo financeiÍo ainda não Íealizado do contrâto.

S2o A multa pelo atíaso iniustifìcado na execução do objeto do contíato seíâ calculada a partlr
do primoiro dia útil seguinte àquelê em que a obÍlgação avençada deveria ter sido cuínprida.

Art.4D. A inexecução parclal do contrato sujeitará o contíatado à multa de mora, observado o
seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: multa de 10% (dez
por cento) incidente sobro o valor de parcêla não cumprida do contíato;

ll - em ee tratando de execução de obras ou serviços de engenhatia ou de serviços contínuos:

a) para contra{os com valor de ató R$ 100.000,00 (cem mil reais): mulla de 30% (trinta poÍ cento)
incidente eobre o valor da parcela náo cumprlda do contrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidento sobrê o vâlor da parcela não
cumprida do contrato;

c) para conlratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): multa de 1oo/o (dez por cento) incidente sobre o vslor da pârc€la não cumprida do
conlreto:

lll- em se tratando de serviços contínuos; multa de 20% (vinte poÍ cento) por dia de inexecução,
calculadoe sobre o vâlor diário do contrato.

Art. 50. A inexecução total do contíato sujeitaíá o contíatado â multa de mora, observado o
seguinte:

l- em ge tratando de compras ou de prestação de seíviços contÍnuos ou não: multa de 20%
(vintê por cento) incidente sobíe o vâlor globâl do contrato;

ll - em se tratando de execugão de obras ou seÍviços de engenhaÍia ou de serviços contÍnuos:

a) para contíàtos com valor de até R$ 100.000,00 (oem mil reais): multa de 20% (vinte por cenlo)
incidontê sobÍe o valor global do conlrato:

b) para conVatos com valor de R$ 100.000,01 (cem mìl reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reâis): multa de 150/o (quinze por cento) incidente sobre o valor global do conlreto;

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
c€ntavo): multa de 10% (dez por cento) incidente Bobre o valor global do contrâto.

Art. 6". Conflgurada a ocorrêncie de hipótese ensejadoro de apliceção da pênalidadé de multâ,
o âdjudicatáÍio ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo
de 5 (clnco) dias úteig, contados do primeiro dla subsequente à datâ da sua notlflcação.

www,cps.sp.gov.br Páglna t7 de 18
Ruâ dos Andrâdãs, 140 . Santa Ifigênia . 01208-000 . São Paulo e SP r Tel.: (1Í) 3324.3300

(,

,N)



W GOVENNO DO ESÌAOO
DE 5AO PAUIO

Âdministração Centra!
cabinete cla $uperintcndência

$1'Recebida e dêfesa, a autoíidade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeiçáo das razões apresentadas, concluÌndo pela aplicação ou nâo da
penâlidade, dendo ciência inequlvoca âo adjudicatário ou contíatâdo.
$2ô A decisão que dispuser sobre a aplicação da multo será publlcada no Diário Oficiel do Estado
e deverá conter o respec{ivo valor, o prazo para seu pagamento e a data a paÉir de qual o valor
da multa sofrerá correção monetárlâ.

$3o O adjudicatário ou o contíatado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteie, contados da data do recebimento da notificação.

S4o A decisão do recuÍso será publicada no Diário Oficial do Estâdo, sem prejutzo da notificaÉo
do adjudicatário ou contratacío.

Art. 70. Ao término do íegulâr ptocesso admini8trativo, garantidos o contraditôrio e a ampla
defe8e, a multa aplicada sërá dêscont8de da garantia do respectivo contratado.

Slo Se a multa aplicada Íor superior ao valor da gaíantiâ prestada, além da perda desta, o
contratedo responderá poÍ sua complementação, mediante descontos noe pagamentos
eventualmente devidos pela Administrâçáo até eua total qultação.

$2o lnexistindo pagamentos a seÍem realizados, o corìtratado recolhêrá o valor ao cofre público
estadual, na forma prevista na legislação em vigor.

$3o Deconido o prazo estabelecido sêm o pagemento da mulla aplicada serão adotadas as
providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial.

Aú. 8o. As multas de que trata esta Rosoluçáo serão aplicadas sem prejuízo dE cominaçáo das
demais sançõea administrativas píevislas na Lei Federal no 8.666, de 1993, na Lei Federat no
10.520, de 2OO2e na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art. 90. Os editais de licitação deverão íazer mençáo expreesa às normas ostabelecidgs nesta
Rosoluç$o, cujo texto deverá lntegrar os ísspec-tivos editai6 e contratos, na forma de anexo.

Art. 10. As disposiçôes desta Resolução aplicam-se também às contíataçóes resultanÍes de
proc€dimento8 de dispensa ou de inexigibilidsde de licitaçeo.

Art. 11. Estâ Reeoluçâo entrará em vigor na data da Eua publicação, ficando revogada a
Resolução SCTDE -'l, de 22 de fevereiro de í994.

( " ) Republicada por t€r saído, no DOE , de 29-03-2014, Seção l, páginas, 116 e 117, gom
incoÍreçõês no original.
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