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PROCESSO: n.o lO92L22/2018 - LEGADO 6Lr3/ZOt7
PREGÃO ELETRôNICO N." 073/2Or8

CONTRATO n.o 003/2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
EMPRESA ACAPULCO SEGURANÇA EIRELI-EPP, E

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO
TECNOLóGICA 'PAULA SOUZA, TENDO ÈOR
OBJETO PRESTAçÃO DE SERVTçOS DE
vtGtLANCtA/SEGURANçA PATRIMONTAL

O Estado de São Pau[o, por intermédio do CENTRo ESTADUAL DE EDUcAçÃo TEcNoLóGIcA
"PAULA souzA", doravante designado (a) "CONTRATANTE", neste ato representada pela sua
Diretora su perirìten d ente, a Professora Laura M. J. Laganá, RG no RG. 7.fLs.67s-4 e cpF n'cpF.
005.923 818-62, no uso da competência conferida peto Decreto-Lei Estaduat no 233, de 28 cle abrrt
de 1970, e ACAPULCo SEGURANçA EtREL|, inscrita no cNpJ sob no20.858.29 g/ooar-21 , com secle
RUA DO ACRE, 533 - lvtoocA - sÃo PAULO-SP - CEp. 03181-100. Telefone: (r1) 2268_3747, e_maLl
ftna nceiro @ q ru poaca pu lco.com. br a seguir clenominada 'CONTRATADA", neste ato representada
peto Senho(a) ADRIANo DA sILVA NAsclMENTo, portador do RG no 35.g2j,.a25 -2 e cpF no
320.51"8.11'8-22, em face da adjudicação efetuada no pregão Etetrônico ìndicado err epígrafe,
celebranr o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei FecleraI
na r0.52a /2002, no Decreto EstaduaL n" 49722/2005 e pelo regutamento anexo à Resotução cc-27,
de 25 de maio de 2006, apticando-se, su bstdia ria mente, no que couberem, as disposìções da LeL
FederaI no 8.666/1993, do Decreto EstaduaI n' 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução
CEGP-1O, de 19 de novembro de 2002, e demais normas reguÌamentares aplicáveis à espécre,
mediante as seguintes ctáusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceÌtam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

S.:l:.qty:_. -".?_"!g do presenre instrLÍmento a PRESTAçÃO DE sERV|çOS DE
VlGlLANCIA/SEGURANçA PATRIMONIAL, conforme cletathameÀto e especiÍicações técnicas
constantes do Termo de Referência, da proposta da CoNTRATADA e demais documentos constantes
do processo:rdministrativo em epíg rafe.

PAúGRAFo PRIMEIRo

o obleto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, coln eíicácia e quatidade
requeridas.
PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execução deste contrato ó o de empreitada pot.preço unitárro.
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cr-Áusula sre ulron - ons coruorcõrs or exEcucÃo oos se Rvtcos

A execução dos serviços deverá ter início em 03 (três) dias, após o recebimento cla autorização det151o dos serviços, nos locais indicados no Termo de ReferêncÌa, .oir"Àoo pãr- conta aa

:])]*l]i".1|:f;r,s-asclespesas decorrenres e recessárias d sud ptena e adequada execuçáo emespecrar as arrnerìtes a seguros, transporte, tributos, encargos traba[hÌstas e previd en ciá rios.

o contrato terá vigôncia de 15 (quinze) meses, a contar da data da assinatura do termo de
co ntrato.

pnúcnnro pRtMEÌRo

! a1g9-ae vigência poderá ser prorrogado por sucessivos periodos, iguais ou inferiores, a critérioda coNTRATANTE, até o limite de 60-(sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pera
[eg istaçã o vig ente.

PARÁGRAFo sEGUNDo

:::)l:lt:?if:.*11_':_:0.'à prorrosação de que trata o paráerafo anterior, desde que o façaÍneOrarìÌe cocumento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até g0 (noventa) dias, antesdo vencimento cro contrato ou de cacra uma cras prorrogações do prazo d" 
"iòÁ;;; 

--' '

PAúGRAFO TERCEIRO

Eventuais prorrogações serão formalizaclas mecliante cetebração dos respectivos termos deaditamento ao contrato, respeitadas as condÌções prescritas na Lei Federat n" d eeo/tggg.

PAúGRAFO QUARTO

A não Prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da coNTRATANTE não geraráà CONTRATADA direLto a qualquei espécie de indenização.

PAúGRAFO QUTNTO

Dentre outras exigêncìas, a prorrogação so,.ìente será formarizada caso os preços mantenham-sevantajosos para o coNTRATANTE e consistentes com o mercado, conformà p".;;ì;u ; ;;1. reatizadaà época do adrtamento pretendiclo.

PAúGRAFO SEXTO

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebraçãodo contrato estará sujeita à concìição iesolutiú, consubslanciada esta na inexÌstência de recursosaprovados nas respectivas Leìs orçamentárias de cada exercício para atender ai iespectivas
despesas.

PARÁGRAFO SÉTIMO
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ocorrendo a resorução do co_ntrato, com base na condição estipurada no parágrafo sexto destaCláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer eçecie de indenização.

CLÁUSULA QUARTA . DAS OBRIGAçÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A coNTRATADA, atém das obrigaçòes constantes cro Termo de Referência, que constÌtui ANEXo rdo,Editat indLcado no preâmbuto, e claquetas estabetecicras em rei, em especiaI u, d"Ìinid", no,diplomas federaL e estaduaI sobre lÌcitações, cabe:

| - a"]il p"'t fiel execução deste contrato, utìtizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessarLos;

l': l:::n^ll: t^ur_?oiri""J pelo acompanhamenro da execução das atividades, em especiar dareguta.dade tecnrca e disciplinar da atuação da equÌpe tócnica alocada, e petos contatos com oCONTRATANTEj

lll.- Íornecer à equipe atocada para a execução dos servi.ços os equipamentos de proteção indiviclr:aladequados à atividade, o necessario treinaÍnento e ftscaiizar sua efetiva utitizaçãL;

lv - manter, durante toda a execução do contrato, em co m patibitidacle com as obrigações assumidas,todas as condições de habÌLitação e quatificação exigidas na ticitação i.a"ia. ì 
"'pi"r,"tu 

to desteterm o;

V - dar-ciência imediata e por escrito ao CoNTRATANTE cle quatquer anormatidade que verificar naexecução dos servi.ços;

vl - prestar ao GoNTRATANTE, por escrLto, os esctarecimentos solicttados e atender prontanìente asrecla m a çÕes sobre seus serviços;

Vll - responder por quaìsquer clanos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao coNTRATANTEou a terceiros decorrentes da execução do iontrato, não excluindo ou reduzindo essarespo nsa btttd ade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

vlll responder petos encargos trabathtstas, previd enciá rÌos, fiscaLs, comerciais e tributárÌos,resr:ttantes c1a execução deste contrato, nos teTmos clo artigo 71 cla Lei FederaI n" g 666/1993;

lx - manter seus profissi.onais identificacios por meìo de crachá com fotografia recente;

x - reexecutar os serviços sempre que sotìcitado peto GoNTRATANTE, quando estiverem emdesacordo com as tecnicas e procedimentos apticávers;
xl - arcar com despesas decorrentes de inìrações de quatquer natureza praticadas por seusempregados durante a execução dos serviços, ainda que no recLnto da sede do coNTRÀTANTE;

xll,- apreserìtar, quando exÌgido peto coNTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos sarários
e de quitação das obrigações trabalhÌstas (inctusive as previstas em Acordos e õonvenções Cotetivasde Trabalho) e previdenciárias retativas uor 

"rpr"gudo, 
da GoNTRATADA que atuem óu tenham

atuado na prestação de serviços objeto deste contrãto;
Página 3 de 3a

w'r'/\^r. cps. sp. qcv. br
Iì u. dos AÌrdradas, 140 Sar'ìlír lirgênia . 01208-000. São paulo . Sp " Tel.i (11) 3324..j.]00



Ç+,,HË
l: Ldr tro
$ P. Lrta 5o uzn

t i:i lìili
o{51'^

GOVERNO DO ESTADO
oe sÃo paulo

AdrmEnístnação CemtnaI
Gabinete da Superintendênciã

Xlll 
"- 

identúicar todos os equipamentos e materiais cie sua proprieclade, cre forma a nào serem
confundidos com sìmilares de proprieclade do CONTRATANTE;

Xlv - obedecer às normas e rotinas do coNTRATANTE, em especial as que dlsserem respeito àsegurança, à guarda, à rranutenção e à integridade clas informações existentes ou geracias clurante
a execu ção dos serviços;

XV - guardar sigiLo em relação às informações ou documerrtos de qualquer natureza de que venhaa tomar- con.hecimento, respondendo, admtnistrativa, civiI e crirninatmente por sua indevida
divulgação e incoTreta ou inadequacla utitização;

xvl - submeter à CONTRATANTE reLatório mensaI sobre a prestação dos serviços, retatancJo todos
os serviços realizados, eventuais probtemas veriÍicados e quatquei fato retevanìe sobà a execuçaodo objeto contratu a [;

PAúGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
la.mpo!rgo aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou porintermedio de outrem, quarquer pagamento, doaçáo, compensação, vantagens iinanceiras oubenefícios de qualquer espécte relacionados de forma direta ou Ìndúeta ao objãto deste conlrato, oque deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eveniuais sú.ontr"troor,
caso permitida a s u bcontratação.

PAúGRAFo sEGUNDo

Em atendimento à Lei Federar no 12.g4612013 e ao Decreto Estaduar no 60.106i2014, aCONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupçãoe quaisquer outros atos lesivos à Administração Públicã, nacional ou estrangeira, aúsìenoo-se oepráticas como as seguintes:

l- promeler, oferecer ou dar, direta ou indìretamente, vantagem indevida a agente púbrico, ou
a terceira pessoa a ele relacionada;

lì - com provada mente, financìar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencronar aprática dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - com provadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica paTa ocultar oudissrmular seus reais interesses ou a identidade clos beneficiários oos'atos praïicaàos;

lV - no tocante a liciiações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou quarquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou frauclar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
p ú blico;
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
q ua lq uer tipo,

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente,

e) crÌar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurÍdica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autoflzaÇão em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais,
ou

g) manipular ou íraudar o equilíbrio econôm ico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública,

v - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou ìntervir em sua atuaÇão, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fìscalização do sistema financeiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo clesta Cláusuta
Quarta poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unitateraI do contrato, a crìtério cla
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penats e administrativas cabíveis e, também,
da instaL{ração do processo administrativo de responsa bilização de que tratam a Lei FederaL no
12.846/2013 e o Decreto Estadual n. 60.106/2014.

CLÁUSULA qUINTA - DAs oBRIGAcÕEs E DAs REsPoNsABILIDADES Do CoNTRATANTE

Ao CONTRATANTE ca be:

| - exercer a fiscatização dos serviços, designando servÌdor responsável peto acompanhamento da
execução contratuaI e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto do
co n tra to;

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

lV - Expedir Autorização de Serviços, com antecedêncLa mínirra de 03 (três) dias úteis da clata cle
inicio da execução dos mesmos;
V- perrnitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas fisicas envolvidas na
execução deste contrato, observadas as normas de segurança;

cLÁusuLA SEXTA - DA FtscAltzAçÃo pos sERVtços

O CONTRATANTE exercerá a fiscatização dos serviços contratados por intermédìo do gestor do
Página 5 de 39
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contrato cle modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PAúGRAFO PRIMEIRO

A fiscatização não exctuie nem reduz a integrat respo nsa bitidade da CONTRATADA, mesmo perante
terceiros, por quatsquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, inclusive quando
resultantes de utitização de pessoaI inadequado ou sem a quatificação técnica necessária,
inexistindo, em qua[quer hipótese, co rrespo nsa bilidade por parte do CONTRATANTE,

PAMGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irreg u larid acles ou falhas, não
exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no
ANEXO i do Eclitat.

cLÁusULA sÉTIMA - Dos PREcos E Do REAJUSTE

A CONTRATADA obriga se a executar os serviços obleto deste contrato peto preço mensaI cle Rg
37.1-27.29 (trinta e sete mi.t, cento e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), perfazendo o total de
R$ 556.909,34(q tlin l.ì entos e cinquenta e seìs mil, novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos),
mediante os vatores constantes no ANEXO V.1,

PAúGR,AFo PRIMEIRo

Nos preços acima estão inclufdos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e incJiretos
relacìonados à prestação dos serviços, tais como trÌbutos, remunerações, despesas financeiras e
quaisqr:er outras necessáTias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com
tra nspo rte.

PAúGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante peto Simptes Nacionate, por causa superveni.ente à contratação,
perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte oLl,
ainda, torne-se impedida de beneficLar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em
zrlguma das vedações previstas na Ler Comp[ementar Federat na L23/2006, não poderá cleixar de
cumprir as obrigações avençadas perante a Adrninìstração, tampouco requerer o reequilibrio
econôm ico-fina ncerro, com base na ategação de que a sua proposta levou em consideraçào as
vantagens daquele regime tributário diferenciado.

PAúGRAFO TERCEIRO

Os preços a que se refere o caput serão reajustados anuatmente, mediante a aptrcação da seguinte
fórmuta pa ra métrica:

o=nl(sq-,ìl"L[1PC, 
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Onde:

. R = parceta de reajuste;

' Po = preço iniciatdo contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês cje
a p licação do último reajuste;

. IPCllPCo = variaÇão do lpc FlpE - índice de preço ao consumidor, ocorrida entre o mês de
referência de preços, ou o mês do úrtimo reajuste aplicaclo, e o mês cJe apticação do reajuste

PAúGRAFo QUARTo

A periodicidade anuaI de que trata o Parágrafo terceiro será contada a partir de Janeiro/2Oíg, que
será considerada a data de referência dos fireços.

CLAUSULA OTTAVA - DOS RECURSOS ORçAMENTÁR|OS

No presente exercicio as despesas decorrentes clesta contratação irão onerar o crédito orçamentário
desta Autarquia, ucE 102401, pRocRAN4A DE TRABALHO: 12 363 1039 s2g2 ooo, ioNrr or
RECURSO: 001 001 001, NATUREZA DE DESpESA: 33 90 37 95.

PAMGRÁFO ÚNICO

No(s) exercicto(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas cla
mesma natureza, cu1a alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA NONA. DAS MEDICOES DOS SERVICOS CONTPÁTADOS

Após o término de cada período mensat, a CONTRATADA etaborará retatório contendo os
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.

PAúGRAFO PRIMEIRO

As rnediçÕes, para efeito de pagamento, serão reatizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

I No prrmeuo dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a coNTRATADA
entregará retatório contendo os queìntitativos totais mensaì.s de cada um dos tipos de serviços
realizados e os respectivos vaLores apurados.
ll. Serão considerados somente os serviços efetivamente reatizados e apurados da seguinte forma:

a) o va[or dos pagamentos será obtido rnediante a apticação dos preços unitários contratados
às correspondentes quantidades de servi.ços efetivamente rea[zados em cada um dos
alnbientes, aplicando-se eventuaI desconto nas faturas mensais em função da pontuação finat
obtida no Retatórro de Avatiação de eualidade dos Serviços.

b) os criterÌos, conceitos e itens que serão objeto c1e avaliação mensal estão descritos no
ANEXO Vl do Editat que deu base ao certame licitatório.

c
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c) No finat de cada mês de apuração, a equipe cro coNTRATANTE responsável pera fÌscatLzaçãodo contrato deve encaminhar, em até o5 icincoy clras após o fechamento das mectições, osFormulários de Avatiação da euaridacìe dos Serviços gerados no pur'.Jã pàiu o g"rtor aocontrato.

d) o gestor do contrato, com base em toclos os Formutários de Avatiação da euaticlade closServiços gerados durante cacla perioclo, irá consotidar a avatiaçao' de 
-J"ì"Ãp"nr-.o 

,rucoNTRATADA frente ao contrato firmado para apurar o p"r.untuái de liberação da fatura
correspo nd ente àquele mês.

e) A coNTRATADA será encaminhada uma via do Re[atório de Avatiação da er-ralidacle dos
Serviços pelo gestor do contrato.

f) A realÌzação dos descontos indicacros na ar[nea "a" não prejuclLca a aplìcação de sanções àCONTRATADA em razão do inacrrmptemento totarou parciár dó objeto a'o.ontrutà,

lll o CONTRATANTE sottcitará,à CoNTRATADA na hipótese cle glosas e/ou rncorreções de valores,
a correspondente retificação objetivando a emissão cla nota fiscãl/fatura.

PAúGRAFO SEGUNDO

Após a conferência dos qr-rantitativos e vatores apresentados, a coNTRATANTE atestará a mecliÇão
mensa[, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebÌmento ao retatOrto, comunicancio àcoNTRATADA o valor aprovado e autorizando a emissão da correspondente nota iiscal/Íatura, a serapresentacìa no primeiro dìa subsequente à comunicação dos varoies aprovados.

cLÁUSULA DÉcIMA - DoS PAGAMENTos

os pagamentos serão efetuados mensatmente, mediante a apresentação dos orìginaìs cla nota
fLscal/fatrrra nas unidades retacionadas no ANEXo I, em conformidade com a Ctáusula Nona deste
in stru m ento.

PAúGRAFo PRIMEIRo

os pagamentos serão realizados medLante depósrto na conta corrente bancária em nome claCONTRATADA no Banco do Brasir s/A, conta nò :.5tt-3, Agência no:a.srs z, àe aàrdo .o,,. u,
seg u irrtes cond ições:

l- em 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota fiscat/fatura, ou cle sua reapresentação
em caso de incorreções, na forma e tocat previstos nesta CtáusuLa.

ll - A discrimLnação dos vatores dos serviços cìeverá ser reproduzicla rra nota fiscat/fatura apresentada
para efeito de pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

d
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Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetári.a sobre o vator devido na forma dã
tegistação apticávet, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mès,
catculados "pró-rata tempore", em retação ao atraso verificado.

PAúGRAFO TERCEIRO

Constitui condição para a reatização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
CONTRATADA rìo "Cadastro lnformativo clos Créclitos não Quitados de Orgãos e Entidades Estacluais

CADIN ESTADUAL", o quaIdeverá ser consuttado por ocasião da reatização de cada pagamento. O
curnprirnento desta condição poderá se dar peta comprovação, pela CONTRATADA, de que os
regi.stros estão suspensos, nos termos do artigo 8o da Lei Estadual n'12.79912008.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tr'ibutos determinada
por [ei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a

retenções não reatizadas em meses anteriores.

PAúGRAFO QUTNTO

O recothrmento do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN deverá ser feito em
consonância com o artigo 3o e demais disposições da Lei Comptementar FederaI n" L16/2003, e
respeiÌcìrìdo as seg uintes deterrrinaçoes:

l- Quar.rdo da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá Lndicar a legistação municipal
aplicávet aos serviços por ela prestados, retativamente ao ISSQN, esctarecendo, expressamente,
sobre a eventuaL necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;

ìl - Caso se rìostre exigfvel, à luz da legLslação munìcipat, a retenção do ISSQN pe[o tomador dos
serviços:

a) O CONTRATANTE, na qLratidade de responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente
do valor da nota-fisca[, fatura, recrbo ou documento de cobrança equivalente apresentada e recolher
a respectiva importância em nome da CONTRATADA no prazo previsto na legistação muntcipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a tituio de 'RETENçÃO PARA O
lSS" ao ernitir a nota fÌscat, fatura, recrbo ou documento de cobrança equivatente. Considera-se preço
do serviço a receìta bruta a ete correspondente, sem nenhuma dedução.

lll - Caso, por outro [ado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:
a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da ÍVunicipatidade competente com a rndicação
de sua data-Limite de recolhirrento ou, se for o caso, da condição de isenção;

b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN por
meio de cópras autenticadas das guÌas correspondentes ao serviço executado e deverá estar
referenciado à data de emissão da nota fisca[, fatura ou docurrento de cobrança equivalente;
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c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscat, da fatura ou do documento de cobrança
equivatente, não haja decorrido o prazo legaI para recolhimento do ISSQN, poderão ser
apresentadas cópias das guÌas de recothimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo
a CONTRATADA apresentar a docLrmentação devida quando do vencimento do prazo lega[ para o
recothimento.

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PAúGRAFo sEXTo

Por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE da nota fiscat, fatura, recibo ou documento de
cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo de
Garantìa por Ternpo de Serviço - FGTS por meio das Guias de reco[himento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e lnformações à Previdência Socia[- GFIP.

I - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao período
de execução e por tomador de serviço, são as seguintes:

a) Protocoto de Envio de Arquivos, emitido peto "Conectividade Sociat";

b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e i.mpressa peto SEFIP, com a autenticação mecântca
ou acompanhada do comprovante de recolhirnento bancário ou o compTovante emitrdo quando o
recoLhimento for efetuado peta internet;

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP-RE;

d) Retação de Tomadores/Obras - RET;

ll - Se por ocasião da apresentação da nota fiscat, da fatura, do recibo ou do documento de cobrança
eqr:ivaLente não houver decorrido o prazo legaI para reco[himento do FGTS, poderão ser
apresentadas cóptas das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo
a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo tegal para
recothimento.

lll - A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o drreito de sustar o
pagameÍìto respectivo e/ou os pagarlentos seguintes.

PARAGRAFO SÉTIMO

Nos ten.Ìros do artigo 31 da Lei FederaI no 8.2L2/L99I e da lnstrução Normativa MPS/RFB no 971, de
13 de noverrbro de 2009, a CONTRATANTE deverá efetuar a retenção de 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscat, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, obrigando-se a

recolher a importârrcia retida, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou, se não houver expediente bancário
naquete dLa, ate o dta útil imediatamerìte anterìor.
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l- Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a
CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a tituto de "RETENçÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL", sen do que:

a) poderão ser deduzidos da base de cátcu[o da retenção, os vaLores dos custos de forneclmento
incorridos peta CONTRATADA a titulo de vate-transporte e de vale-refeição, nos terrros da legistação
própria. Tais parcetas deverão estar discriminadas no documento de cobrança.

b) a falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibititará a
CONTRATADA de efetuar sua compensação perante o INSS, ficando a critério do CONTRATANTE
proceder à retenção e ao recothimento devidos sobre o vator bruto do documento de cobrança, ou,
em alternativa, devolvê-lo à CONTRATADA.

ll - O CONTRATANTE emitÌrá uma GPS - Guia da Previdôncia Sociat especiftca para cada
estabelecrmento da CONTRATADA. Na hipótese de emissão, nÕ mesmo mês, de mais cJe um
documento de cobrança peta CONTRATADA, o CONTRATANTE se reserva o direLto de consolidar o
recothirnento dos vatores retidos em uma Única Guia oor esta belecimênto.

lll - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e
entregar ao CONTRATANïE os segr-rintes docuÌnentos:

a) cópia da íolha de pagamento especifica para os serviços reatizados sob o contrato, identificando
o número do contrato, a Unidade que o administra, retacionando respecti.vame nte todos os
segurados colocados à disposição desta e informando:

. norne dos segurados;

. cargo ou fu n ção;
' remuneração discriminando separadanìente as parcelas sujeitas ou não à incidência das

co ntribu ições previd en crária s;

' descontos leg ais;
. quantrdade de quotas e vator pago à título de saiá rio-fa milia;. totatizaÇão por rubrica e geral;
. resumo geraI consolidado da fotha de pagamento; e

b) demonstrativo mensaI assinado por seLr representante Legat, indìviduattzado por CONTRATANTE,
cor. as soq r rintes ir[ormaçòes.

. Íìome e CNPJ do CONTRATANTE;

. data de errissão do documento de cobrança;

. número do documento de cobrança;

. vator bruto, retenção e valor liquido (recebtdo) do documento de cobrança.. totalização dos valores e sua consotrdação.

c) os docutnentos soticitados nas alineas anteriores deverão ser entregues ao CONTRATANTE na
Íìesrna oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivatente.

PAúGRAFO OITAVO
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no do
no nôfâ emnenho:

- no do processo; e
- identificação da Unidade.

n oosprREtTos E oBRtcAçÕES CONTRATUAI

A CONTRATADA, não poderá subcontratar, cecler ou transferir, totatou parcialmente, o objeto deste
aJUste.

@u
A CoNTRATADA fLca obrigada a aceitar, nas mesrnas condições contratadas, os acrésctmos oLrsupressões que se fizerem necessários no objeto, a crLtério exclúsivo do CONTRÁTANìÉ, ate o fimrte
de 25% (vinte e cinco por cento) cìo vator iniliaL atuatizado clo contrâto.

PAúGRAFo ÚNIco

EventuaI alteração será obrigatoriamente formalizada pela cetebração cle prévio termo aditivo aopresente instrumento, respeitadas as dispostções da Lei Federat n" a.eoolr9g:.

cLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REscISÃo

o contrato poderá ser rescindido, na Íorma, com as conseqLrências e petos motivos prevì.stos nosartigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federat no 9.666/1993.

E!ÁISUADECIMA qUARTA - DAs s

A coNTRAIADA ficará impedida cle licitar e contTatar com a Administração direta e indtreta c]o
Estado_de são Pauto, peto prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quáirquur" atos previstos noartÌ9o 70 cla Lei FederaI no 10.520, de 17 dejutho de 2002, sem prejuizo aa respon sa triiij ade civil ou
crimìnal, quando cou ber.

PAúGRAFO PRIMEIRO

A sarçao de que trata o caputdesïa Ctáus^t,ta poderá ser apticada juntamente com as muttas prevrstas
no ANEXo lV do Editat ìndicado no preâmbuto cleste instrumento, garantido o exercício cle próvia
e ampta defesa, e deverá ser registrada no CAUFESp, no "sistema Eleïrônico de Apticação e Registrode Sanções Administrativas - e-sanções", no endereço www.esa ncoes.sp.gov. br, e também no"cadastro Nacional de Empresas rnÌdôneas e Suspensas - ctts,,, no enclereço
http://www porta [tra n spa rencia.g ov. brlceis. ú
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PARAGRAFO SEGUNDO

As sanções são autônomas e a apticação de uma não exctui. a de outra.

pnúeRnro rERcEtRo

O CoNTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os vatores correspondentes às
muttas que eventuatmente Íoretn aplLcaclas por descumprimento de ctáusutas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicLalmente.

PAúGRAFO QUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimônro púbtico nacionaIou estrangeìro, contra princLpios
da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção,
durante a licitação ou ao [ongo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo
administrativo de responsa bitização nos termos cla Lei Fecleral n" 1,i.g46/ z1r3 e do óecreto EstaduaI
n'60 106/201-4, sem prejuízo da apticação das sanções aclm inistrativa s previstas nos artigos 87 e 88
da Lei Federat n'8.666/1993, e no artigo 7. cla Lei FederaI no 1,0,520 /ZOO2.

clÁusuLA pÉctMA eutNTA - pA GARANTTA pE EXEcuçÃo CoNTRATUAL

Para fiel currprimento de todas as obrigações contratuai.s assumidas, a CONïRATADA prestou
garantia sob a modalidade seguro Garantia no va[or de R$ 22.27 6,37 (v'rnte e dols mit, duzentos
e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), correspondente a 05% (cLnco por cento) do valor
totaL da contratação, em conformidade com o disposto no artLgo da Lei Federat'no g.666/1993.

PAúGRAFO PRIMEIRO

A garantia deverá assegurar, quatquer que seja a modatidade escoLhida, o pagamento cle:

ì prejuizo advLndo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demars
ol..,r.g açoe. n eLe previsras;
ll prejr-rízos causados à contratante ou a terceiro durante a execução do contrato;
lll. mr-rttas nroratórias e punìtivas apLicadas peta contratante à contratacla;
lV obrLgações trabalhistas, fiscats e previdenciárias, relacÌonadas à execução do Contrato, não
adimplidas pela co ntratada;

PAúGRAFO SEGUNDO

A cobertu.ra 1:revista no Parágrafo Primeiro abrangerá todos os fatos ocorridos durante a vigèncìa
contratuât, ainda que o sintstro seja cornunicado peta contratante após a superação clo termò finat
de vigência da g a ra ntia.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Ad rÈxËrì isti"eção eet";traã
Gabinete da Su perintendência
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A garantia em dinlreiro deverá ser efetuada em favor da contratante por meio de guta própria cJe
recothimento em conta do Tesouro do Estaclo no Banco do Brasit, que contempte a ãevicta correção
monetária do vator depositado.

pnúcRnço euARTo

Se a CONTRATADA optar peta modatidade segu ro-ga ra nti.a, das condições especiais da respectrva
apólice deverá constar expTessamente a cobertura de todos os eventos descritos nos parágrafos
PrimeLro e segundo desta ctáusuta Décima euinta. Caso a apólice não seja emitida de forma a
atender a cobertura prevlsta neste Parágrafo Quarto, a licitante vencedóra poderá apresenÌaT
dec[aração, firmada peta seguradora emitente cla apóLice, âtestando que o seguro-garantia
apresentado é suficÌente para a cobertura cle todos os eventos descritos parágrafõs primeiro e
Segundo desta Ctáusula Décima euinta.

PARÁGRAFO QUINTO
No caso de atteração do valor do contrato, reajuste ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições e p"iâmetros, mantid'o o percentual de
que trata o caput desta C[ár-rsula Décima eulnta.

PAúGRAFO SEXTO

Se o valor da garantia for utitizado totaI ou parciatmente em pagamento cle qua[quer obrLgaçào, a
contratada obriga-se a Íazer a respectiva reposição no prazo máximo de os (cinco) diãs úteis,
contados da data em que for nottficada, sob pena de rescisão do contrato e apiicação das sanções
nete previstas.

PAúGRAFo sÉTIMo

Não serão acei.tas garantias que incluam outras isenções de respo nsabitidad e que não as seguintes:

L Caso fortuito ou força maior, nos termos do Códi.go Civil Brasitei.ro.

ll Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputáveis
exc[usiva nrente à CONTRATANTE;

PARÁGRAFO OITAVO

Após a aÍerição do cumprimento LntegraI de todas as obrigaçÕes contratuais, será considerada
extinta a garantia com a devotução da apótice, carta fiança ou autorização para o levantamento cle
imPortâncias deposttadas e, quando em dinheiro, será atualizada monetâriamente, conforme dispõe
o 5 40 do art. 56 da Lei FederaI no 8.666/1993.

clÁusuLA DÉctMA SEXTA - ptspostçÕEs FtNAts

GOVERNO DO ESÌADO
DE SAO PAULO

Fica al u stad o, ainda, que:
I Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nete estivessem
tra nscritos.
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a. o EditaI mencionado no preâmbuto e seus anexos.
b a proposta apresentada peta CONTRATADA;

ll. Aplica,n-se as otnissoeq desLe aôtì!rìtn as r-1içnnçi.^cç n..,n-fi.,.. i-..ri-.^ ,. ^^ ^"^ .-L,. ^ -r^^,
Ìei-:i-oileao'i-aioecicrrroi:.riip*ii""".ór;il;ì;;p";,i;;;;;r: "-"""'rruPrtdr ruuruucsre

lll Para dirtmir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resotvidas na esfera
administrativa, será competente o Íoro da comarca cla capital do Estado de São pau[o.

E.assim, por estarem as partesjustas e contrataclas, foi lavrado o presente instrumentÕ em 02 (duas)
vias de igual teor e forma que, tido e achado conforme peta CONTRATADA e peta CONTRATANTE,
vai por.elas assinado para qLle produza toclos os efeitos cle Direito, na presença das testemunhas
abaLxo id entrficad a s.

SaO Paulo. Jf de f nlri," tl8 de 201 9
I

LAURA M, J
Diretora Superi

CONTRATA

J)od*

ODA
Sócio/Admin

CONTRATADA

MENTO

(nome, RG e CPF)

tG,' 3'Ì' . }.'6\ ' ilnc - Á

urr' . 'í'l .L,Lr . Ì.\.< ro

?---,Ja /!^ ..-"^.'- "--":

Á43kt'ìrtâ 'r,1/:":'4

A--,,\,!:t?::ND t,

TESTEIVUNHAS
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1. oBJETo on eRrsrnçÃo Dos sERVtços

Vigitante
Armado

Vigitante
Arma não letal

Vigttante
Desarmado

Posto 44 (quârenta e
sema n ais - diurno

quatro) horas

PostÕ 12 horas diá s rno (24
a6'
Posto L2 (doze) horas diári.as - diurno
(2" feira a domingo) X

Posto 12 (doze) diárias - noturno
2a feira a X

Posto 12 (doze) horas dtárias - diurno
(2ôfe Lra a domin - com bicicleta

EQU IPAM ENTOS VIGILANTE
ARMADO

VIGILANTE
ARMA NÃO

LETAL

VIGILANTE
DESARMADO

Pás ina 16 de 38

GOVER
DE

1 1' Prestação de serviços de vigitância e segurança patrimonìat, com a efetiva cobertura clos postos
relar ionado.. n,e Rol:rin rlo Dncrnc ô r ^--;. ^, .^ -^^-+:,. .:L LvLot) 9ue LU >rLLUr u AtrE^l, LZ OeSIe termO Oe Ke.grencta.i'2, O obleto cieverá ser executacio em conÍormidade coÌrì a tegislação aplicávet aos servì.ços de
segurança e vigi[ância patrimoniat, em especiaI a Lei FederaI n; Ltóz[f,gz, regutamertadá peto
Decreto FederaI n' 89.056/1983, e as portarias DpF no 891/1999 , Dpt n" 320/2.ooqiopr n. 346/2006,
DG/DPF n" 3 233/2012 e CGCSp/DpF n" 33.732/2017, entre outros atos normativos

2. DESCRTçÃO DOS SERVTçOS

2 1-' Os serviços serão prestados pe[a Contratada nos [ocais cliscriminados na Retação de postos e
Locais.(ANEXo 1.2). os postos serão cleÍinrdos pelo contratante de acorcro com os regtmes eperíodos retacio nados aba ixo:

REGIMES

vl
o
ô
o
ú
!u

211 A r-rnLdade de medìda utÌtrzada para a contrataÇão dos postos de serviços é o,,posto/Dia,,.

2 111 Entende-se peta unidade de medida "posto/Dia", o trabatho c1e 1 (um) vigìtante em 1
(um) iocal determinado por certo período.

21.1.2. somente serão considerados para fins de pagamento os dias efetivamente
trabalhados, muttrplicados pelo valor unÌtário do,,postofOiã,,.

2 L.2. A diferença entre os regimes "Vrgitante Armado", "Vigilante Arma não Letal,, e ,,Vigitante
Desarmado" se justifica em função dos equipamentos utitúados peto pessoaI da Contiatac]a,
consideranclo o grau de ostensividade necessário, em função da exposição ao risco cio patrimônio
do Conttatatìte, conforme tabela a seguÌr:

rt\n/\nt. cp 5. sÌ).gov. bf
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2 2 A prestação dos serviços 
-de 

vigitância e segurança patrimoniaI nos postos fixaclos petocontratante envotve a atocação, pela contratadã, de profissionais devidameni" 
'À"uiritu.lor,

portando ob rig atoria mente a respectiva carterra Nacionat cle Vigtiantes, no, tur.oi-ou ìegistaçãovigente, e ca pacitados para:

a) Assu.nir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoat acìequada;b) comunLcar imediatamente ao contratante quatquer anormaticlacle verificada, inctusivede ordem funcionat, para que se.lam adotadas u, prouiJãn.ú, 
-A 

e'ìJju La rizaçe o
necessá ria s;

c) Comunicar à área de segurança do Contratante todo acontecimento entendicJo corìo
irregutar e que atente contTa seu patrimônio;

d) Registrâr e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestan6o seusserviços;
e) ivlanter afixado no posto, em locatvÌsivet, o número do telefone da Detegacia de potlcia

da Região, do Corpo de Bomberros, potícia Ambientat, CETESB I ËtÀpantria Aeì'ecroloqia de saneamento Ambientar, dos responsáveìs peta admlnisïraçao dainstatação e outros de interesse;
f) observar a movimentação de inclivíduos suspeitos nas imediações clo posto, adotando

as medìdas de segurança conforme orientação recebida do'contratante,-t". .o*oaquetas que e.ìte.ìder como oportunas;
g) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizacras etdentifica d a s;

Frscalizar a entrada e saída de veicutos nas tnstatações, identrficando o motorista eanotando a ptaca do veícuto, inctusive de empregados autorÌzados a estacionarem seus
carros particutares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
FiscaLtzar a entrada e saida de materiais, módiante conferência das notas fiscais ou de
controtes próprÌos do Contrata nte;

Adrninistração eemtra!
Gã binete da Su perintendência

Casseiete
Revólver Calibre 38 Sim Não Não
Cinturão para Revólver SÍm Não Não
Coldre

Não

NãoCailbre 38 Sim Não
Colet-. à Prova de Balas Sim Sim Sim
Arma letal à base e
Oleos Vegetais de

a lirn
Sim Sim Não

Sim Sim Sim

CoLaborar com as Poilcias Civit e Mìtitar nas ocorrências de ordem poticia I dentro das
tnstatações do Contratante facititando. no

h)

i)

J)

que Íor possível, a atuação das mesmas,
inclusive na indicação de testerÌunhas

k) Controlar a entrada e saida cle veÍcu
terrnino de cada expediente de tra

presencia ts de eventual acontecimento;
[os, em p reg a d oslfuncioná rios e vrsitan

batho, feriados e finais de semana na
tes, após o

conformiciad-.

l) Proibir o Ìngresso de vendedo
do que venha a ser estabeleciclo peto Co ntrata nte;

res, ambutantes e assemethados às insta[ações, sem que
estes estejam devida e previamente autorizados peto Co ntrata nte;

a agtome
todo e q

m) Proibir
n) ProÌbir

ração de pessoasjunto ao posto, comunicando o fato ao Contratan te;
junto ao posto e imediações, que

Lmpttque ou ofereça risco à segurança dos serviços e

ualquer trpo de atividade comercraI Idas rnsta [ações;
Página 17 de 38
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o) Proibir a utitização do posto para guarda de objetos estranhos ao locat, assim como de
bens particutares de empregados õu cle tercei.ór;p) Não se ausentar do posto;

O) fxectltar ã1çì r.1n.l)r(\ ^irFìr/.\ -^^+^"v rtr c1 ur rcllLd\du te(eotod oo Lon[rêTanle,
verificancjo tocias as cìependêncÌas das instatações, adotando os cuiclados e proviciências
necessários para o perfeito desempenho dás funções e manutençãÀ da- ordem nas
in sta Lações;

r) Colaborar Ì.ìos casos de emergência ou abandono clas instatações, visando à manutenção
cìa s condições de segurança;

s) Repassar para o(s) vigitante(s) que está(ão) assumindo o posto, quanclo cra renclrção,
todas as orientações recebiclas e em vigor, bem como eventuatanomalia observacJa nas
insta [ações.

2 3 A Contratada deverá cumprir a proqramaçào dos serviços feita periodicamente pelo contratante,
com atendimento sempre cortes e de forma a garantÌr ai condições de segurança das iÃstarações,
dos empregados e das pessoas em gerat qu"."-f"çua presentes,

2.4 As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instatações do Contratante e estaTem
circunscritas à sua área de atuação estabetec'icla peta tegistação 

"spe.lficu;
25 os trabathos.deverão ser executados cle forma a garantir os melhores resultados, cabendo àconÌrâtada otimrzar a gestão de seus recursor - quór humanos quer materiais - com vistas àqualidade dos serviços e à satisfação clo Contratante.

3. OBRIGAçOES E RESPONSABILTDADES DA CONTRATADA

Para a prestação dos serviços de vigitância e segurança patrimoniat, carre à Contratada:

31 lmplantar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços,
nos respectivos postos relacionados no anexo "Retação de Postos e Locaìi" e horárÌos fixados pelo
Contrata nte;

3 2 Responsabilizar-se integralnìente pelos serviços contrataclos, cumprinclo integratmente as
disposiçoes legaìs que rnterftram em sua execução;

3 3. Designar por escrito, no ato do recebì.mento da Autorização de Serviços, preposto(s) que
tenhã(m) poderes para resotução de possiveis ocorrências durante a execuÇão deste contrãto;

3 4 Comprovar a formação tectrica específica dos vigitantes, mediante apresentação clo Certificado
de curso de Formação de Vigilantes e Carteira nãcionat, expedido por lnstituição Jevidamunte
habititada e recon h ecida;

3 41 comprovar obediêrrcia à perÌodicidade lega[mente estabetectda para o curso de
reciclagem;

3 5. Disponibitizar vtgitantes em .quantìdac1e necessária para garantir a operação dos postos nos
reginìes cotìtratados, uniformizados e portando crachá com foto recente;
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3 6 Efetuar a reposição de vigitantes rìos postos, cle imecliato, em eventuaI ausência não senc]opernritida a prorrogação da jornacìa de trabatho (,,dobra,,);

3.7. Comunicar à uniOaOe clo Contratante que aclministra o contrato, toda vez que ocorTerafastamento ou qua[quer irregutaridade, substiïuição ou inctusào d;;;;ür;;;ì".-u-ntã"a. 
"quipuque.esteja. prestando serviços; no caso cle substitúição ou inctusão, a'Contratacla cleveiá procecler

conforme item 3.5 anterior;

18_ llr1Orr.r que todo-vigitante que cometer fatta discrptinar não seja mantido no posto ouquarsquer outras instatações do Contratante;

3 9 Atender de imediato às soticitações clo contratante quanto às substituições de empregaclos nãoqLratificados ou entendidos como Ìnadequados para a prestação dos serviços;

3 l0 lnstruir seus vigilantes quanto às necessidacles de acatar as orientações do contratante,
incLusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas e de Segurança e Ívledicina do Trabatho, taisconro prevenção de incôndio nas áreas do Contratante;

311 Assu.mir todas as responsabiLidacles e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seusempregados acidentados ou com maL súbitoj

3 12 lvlanter controte de frequência e pontuatidade de seus vigitantes sob o contrato;

3 13 Propiciar aos vtgilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvìmento clos servrços,
fornecend o- lh es:

a).uniformes e equipamentos de proteção indivicluat adequados às tarefas que executam
e às condtções climáticas, envolvendo obrigatoriamente:

Lapito com cordão;
Il.emblema da empresa; e
lllptaqLreta de identificação do vigilante, autentÌcada peta empresa, com vatidade c]e

seis nreses, constando o nome, o número da Carteira Nacionat c1e vìgitante - cnv À
fotografia colorida eÌÌì tamanho 3x4 e a data de vatidacle;

b) equipamentos e materiais necessári.os, taì.s corno equipamentos de Ìnterco mu nicação,
lanternas recarregáveis e livros de capa dura numerados iipog rafica ment" para o ,egiitõ
de ocorrências.

314 Apresentar, quando soÌicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos;

3 l5 Fornecer obrtgatortamente convênro medico para assistência médica e hospitatar, va[e referçãoe cesta básica aos seus empregados envotvidos na prestação dos servrços, de acordo com a
convenção coletiva de tra ba [ho;

3 16 Fornecer, quando previsto, armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no momento
da im p Ia ntação dos postos.
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a) Apresentar ao Contratante a retação de armas e cópias xerográficas autentlcadas dos
respectivos "RegÌstro de Arma" e "porte cje Arma", que serão uútizadas no cumprimento
clo contrato;

b) Em conformidade corr o disposto na portaria cGC/Sp n" 33.325, cle 30/03/2015,
poderá ser utrtizada arma não letaI para interromper comportamento viorento, em
doutrina do uso progressrvo da força em teg(tima defesa própria ou de terceiros, e na
salvaguarda do patrimônto do Contratante. Àarma não tetit deve obeclecer às seguintes
es pecificid ades: 'Age.n!1 espargidor de gracluação alimentícia, em sorução 

-tíquìcta,

espuma ou ger, de até 70g, composto por óreos essências de menta, cânfora, rentangrass
e gengibre".

c) A arma deverá ser utitizada somente em legítima clefesa própria ou de terceiros e na
salvaguarda do patrimônio.do contratante, a[ós esgotados todo, o, outros meios para
a solução de eventual problema.

317. Retatar ao contratante toda e quatquer irregulariclade observada nos postos;

3 l8 lndLcar um supervisor para reatizar semanarmente, em conjunto corn o corìtratante, o
acompanhanrento técnico das atividacles, visando à qualidade cìa preitação dor r"ruiçàr;

3.19 os supervisores da Contratada cìeverão obrtg atoria mente Ìnspecionar os postos, no minimo,
0L(uma) vez por sema na;

3 20 Visando a utilização mais eficiente cle combustível e a redução de potuentes atmosféricos e
gases de efeito estufa, deve-se priorizar os modetos de veícutos ctássificaáos como ,,A,, ou ,'8,, peto
Programa BrasileLro de Etiquetagem Veìcular (pBEV), considerando-se sua categoria;

3 21 Respo nsa b Lliza r-se petos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercel.ros
decorrentes de sua culpa or't dolo na execução do contrato, não exctuindo ou reduzindo essa
respon sa brlLd a de, a frscalìzação do Contratante em seu acompanhamento;

3 22. lYanter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que cutminaram em sua
ha bitita çã o.

3.23 4 Contratada, nos termos da tegislação trabathista e prevÌcienciárta deve proceder às anotações
e registros pertinentes a todos os ernpregados que atuarem nos serviços, assuminclo exclusivarnente
todas as obrigações advindas de eventuaìs demanclas judiciais ajuizadas em quatquer yuízo que
versarem sobre p[eLtos trabathistas e/ou previdenciários Iropostos por empregados ou terieiros que
alegarem vincuto com a Contratada,

3.24. ÍVar-rter autorização de funcionamento e certificado de segurança, expediclos peio
Departanìento de Policia Federat- DpF, nos terÍnos vigentes,

3 25 Assegurar que todos os seguranças empregados na execução contratuaI preencham e
comproveÌì d ocu menta trnente os segurntes requisitos:
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L ser brasiteiro, nato ou naturatizado;
ll ter idade,rinima de 21 (virte e Jm) .rnos;
lll. ter inslrrrr;o mrnirn: rnr.o.^^ô-r^^+^ -,(L o uuor ro >úrrc uu etìStnO TUnOamenlAt;ÍV ter sido aprovaclo effì curso de formaçâo a" u,qiünt" rearizado poi 

"Ãpru.. 
de curso deformaçào devidamen Le a urori.zacla:

V. ter sido aprovado em exames de saude e de aptidão psrcológica;VI ter idoneidade comprovacl.a mecliante a apresentação cle ceíticlões negativas de antecedenteserirr.nais. sem regisIros inc]icia rento em inquerito poric.at, de "it", i""i. frocessacrocriminatmente ou ter sido condenado em processo criminatcre oncre resrde, À;;;";. do localem que reatizado o curso_ de fonração, recictagem ou.extensão: da Justiça Fecìerat; da JustiçaEstaduaI ou do Distrito Federat; cla Justiça Mútar Federat; da Jrrtiç;-üìiitu;ì;t]áuat ou doDistrito Federat e da JLrstiça Eleitorat;
Vll esrar ouite co'n as obrigações eteitorais e mititares; e,
Vlll. possrir registro no Cadastro cie pessoas Fisicas.

4. OBRtcAçÕES E RESpONSABTLTDADES DO CONTRATANTE

O Co ntrata nte obriga-se a:

4l Efetuar periodicamente a programação cros serviços a serem executados peta contratada;

4.2. Exercer a Íiscatização dos serviços por técnicos especiatmente designacìos;

4 3 lndicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscaI para acompanhamento da execução contratuar.

4 4' Expedir Ar'rtorização de Serviços, com antecedencia mínima de 03 (três) dras úteis da data deinicio da execução dos mesmos;

4 5 Encaminhar a tiberação de pagarnento das faturas da prestação de serviços aprovadas;

4.6. lnd.ca, in s La [ãçoes san.Larias;

4.7. lndicar vestiários com armários guarda_roupas.

5. FISCALIZAçÃO/ CONTROLE DA EXECUçÃO DOS SERVIçOS

Não obstante a contratada seia a ú.nica,e exclusiva responsável peta execução de todos os serviços,ao contratante é reseryado ó direito,cre, sem quu au qruìqru,, for,.nu ,."itrin_iu- u pLãnrtua" o"rrutespon sa bilidade, exeTceT a mais ampta u .orpi.tu Íiscatização sobre os ,"ruiçor,'diretamente oupor prepostos designados, podendo para isso:

5.1. Ter trvre acesso aos locars de execução do serviço;

5 2 Exercer a fiscalização dos servtços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento daexecução .do escopo contratado, cabendo-ihe, também reatizai a supervisão ciaf ativicladesdesenvotvidas peta Contratada, efetivanclo avatiação pertóc1 ica;
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5 3. Ordenar a imediata rettrada do [ocat, bem como a substituição de funcÌonários cla Contratacla
que estiver sem uniforme ou. crachá, que embaraçar ou clifituttar a sua fiscatização ou cuja
permanência na área, a seu exctusivo critérto, jutgar inconveniente;

5 4 Não pei rrritir que o vigilante execute tareÍàs em ciesacordo com as preesta belecidas;

5 5. Fazer exigências à Contratada, sempre que lulgar necessário, para a proteção cìa Lntegriclacìe
fisica dos trabathadores duratrte o exercicio das aiivúacles e de terceiros, assim corno clos seus bens,
das suas propriedades e do meio ambiente;

5 6 Se utitizar do Procedimento de Avatiação da Quaticiade clos Serviços de Vigitâncìa/ Segurança
Patrimoniat, ANEXO Vl, de pleno conhecÌmento das partes, para o acõmpanhamento do
desenvotvimento dos traba[hos, medição dos níveis de quatidade e correção de rumos;

5 7. Executar mensatmente a medição dos serviços avaliando as quanticlades c1e serviços
eÍetivalnente executados e o nútrero de clias efetivamente trabathados, no perioclo consideraclo, ouo nirmero de postos/dia mecridos, descontando-se do vator devicro, o equivatente à
indisporribitidade dos serviços contratados por motivos imputáveLs à Contratacla, seÀ prejuizo clas
demais sanções disciptinadas em contrato.
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2. DAS UNIDADES E DOS LOTES CONTRATADOS

Página 23 de 38

LOTE 04
REGIAO ADM N ISTRATIVA M ETROPOLITANA

No lNlClO DOS SERVIÇOS: z3l01.l20Lg

o1

LOCAL DA PRESTAçAO DOS SERV|çOS

Quilombro André Lopes
Rod. Estaduat sp-165 (Povoado André Lopes)
Etdorado/sp
UNIDADE RESPONSAVEL
Etec de Registro
Tel./Fax (13) 3822-4s31./3822-247 3
Reqistro/SP

IT
Unidades Períodos N9 DE

POSTOS

Dias
Trabalhados

VALOR
UNIT.

(R$/Posto/
Diaì

VALOR TOTAL
(R$)

REGIME ("A') PERTODO (',8") (1) (2) (3)
(4) = (1) x (2) x

í3ì

0t
Vigilante
Desarmado

12 horas - Diurno - (2a

feira à Domingo) 01.
457 R$ 280,12 R$ 128.014,84

02
Vigitante
Desarmado

12 horas - Noturno -
(24 Íeira à Domingo) 01

451 R$ 329,19 R$ 1s0.439,83

VALOR MENSAL R$ 18.s63,64

VALOR TOTAL PARA 15 (QUINZE) MESES R$ 278.454,67

No tNícto Dos sERVtços: 22/oLl2oL9

02

ITARARE
243 -Eïec de lta raré
Rua Campos Sattes, 1.320
Centro-ltararé-SP
Tet./Fax (13) 3531,-217 0/3532-57 07

IT
Unldades Períodos N." DE

POSTOS

Dias
Trabalhados

VATOR
UNIT.

(R$/Posto/
Diâì

VALOR TOTAL
(R$)

REGIME ('A'] PERTODO ("8',) (1) (2) (3)
(4)=(1)x(2)

x í3ì

01 Vigitante Desarmado
12 horas - Diurno -
(2" feira à Domingo) 01

457 R$ 280,12 R$ 128.014,84

02 Vigita nte Desarmado 12 horas - Noturno -
(2a feira à Dominooì 01

457 R$ 329,19 R$ 1s0.439,83

VALOR MENSAL R$ 18.563,64

VALOR TOTAL PARA 15 (QUINZE) MESES Rs 278.454,67

wwu/.cps.sp,gov. br
Rua dos Andradas, 140 . Santa lfigênia .01208-000. São Paulo. SP. Tel,: (11) 3324.3300
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ANEXO V.2

Ì\E 
^tt^t 

trì^lìE fìaìcsL \<vÁrrvÃúL ú\,r
GILÂNCIA/SEGURANçAFÃL$Lffi SERVIço5 DE Vr

PATRIMONIAL (DESARMADA)
CONTRATO N" PROCESSO N" PERIODO:

JJ-à JJ-.
DATA:

U NIDAD E:

CONTRATADA:

RESPONSAVEL PELA FtSCAL|ZAçAO

GESTOR DE CONTMTO:

GRUPO 1- Desempenho Profisslonal Peso
(a)

Nota
(b)

Subtotal
k=a x b)

Cu mprirnento de Ativid ad es
ras dos Postos nos Horários 30%

Qr,aLr'.caçao e AteìdiTento ao Prrblico/ Postu-a 30"/"
Uniformes e ldentifica ção 15o/o

TOTAL

GRUPO 2 - Desempenho das Ativldades Peso
h)

Nota
(b)

Subtotal
(c=a x b)

F speciricaçáo Tecnica dos Servicos 40%
Eq u ipa mentos e Acessó rios 20o/o
Atendimento às Ocorrências 40v"

TOTAL

GRUPO 3 - Gerenciamento Peso
h)

Nota
íb)

Subtotal
(c=a x b)

PerÌoclrcid ad e da Supervisão 2Oa/n

Gerencl.amento das Atividades Operacionais 3A%
Solicita

Sa Benefícios e Ob s Tra s

257o
2s%

TOTAL

NOTA FINAL (somatório das notas totais para os grupos 1, 2 e 3)

Nota Fínal: Assinatura do
Responsáve/ pela
Fiscalização:

Assinatura clo
Gestor do Contrata.

Assinatura do
Responsável da
CONTRATADA.,
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RELATóR|O DAS INSTALAçÕES

Grupo
Meses

Média01 o2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 t2
1

2

3

TotaI
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Locais da Prestação dos Serviços subtotal
Grupo 1

SubtotaI
Grupo 2

SubtotaI
Grupo 3

Nota Final.
(somatória das notas
totals para o grupo

L,2e3)

Avaliacão GlobaI

11, ww. alls. sLr. !jov. bl
Ìììra Llos A ìdrird.r-c, 140. S-rìtn llrqênia.01208-000 u São Paulo " SP, Tel.i (ll.)3324.3300

d

K



J+ ,::. ,:. "ra;:i
'.c. ,,,' ï\.,..''''L', !J

t{ tàuLd souTi GOVERNO DO ESTADO
DE 5ÃO PAULO

Adrnãnistnação eentraã
Gabinete da Superintendência

AVALTAçÃO DA QUALTDADE DOS SERVIçOS DE
VIGILANCIA/SEGURANçA PATRIMONIAL

r 1 tru'rponl trÃn

Este documento descreve o procedimento a ser adotado na gestão dos contratos de prestaÇão
de serviços de vigitância/ segurança patrimoniat,

As atividades descritas neste documento deverão ser efetuadas periodicamente peta equipe
responsávet peta fiscatização/ controle da execução dos serviços, gerando relatórios mensais
de prestação de serviços executados, que serão encaminhados ao gestor do contrato.

L.2 OBJETIVO

Definir e padronizar a avatiação de desempenho e quatidade dos serviços prestados peta
CONTRATADA na execução dos contratos de prestação de servrços de vigitância/ segurança
patrimonial.

I.3 REGRAS GERAIS

1.3.1 A avatiação da CONTRATADA na Prestação de ServÌços de vigilância/ segurarìça
patrimoniaI se faz por meio de anáiise dos seguintes aspectos:

a) Desempenho Profrssion al;
b) Desempenho das Atividades;
c) Gerenciamento,

L.4 CRrïÉRrOS

No formLr[ário "Avaliação de Qualidade dos Serviços", devem ser atribuídos os valores 3 (três),
1 (uÍn) e 0 (zero) para cada ttenr avaliado, correspondente aos conceitos "Reatizado",
"Parcialmente Reatizado" e "Não Realizado", respectiva nìente.

1.5 CR|TÉR|OS DA PONTUAçÃO A SER UT|L|ZADA EM TODOS OS TTENS AVALTADOS

REALIZADO PARCIALMENTE
REALIZADO

NAO REALIZADO

03 (três) oontos 01 (um) ponto 0 (zero) ponto

1.6 CONDTçOES COMPLEMENTARES

1.5.1

L.6.7.

Na impossibitidade de se avaliar determinado Ìtem, este será desconsiderado.

Quando atribuídas t-ìotas l- (um) e 0 (zero), a Unidade responsável deverá rea[zar
reunião com a CONTRATADA, até 10 (dez) dias após a medrção do periodo, visando
proporcionar ciêncìa quanto ao desempenho dos trabalhos realizados naquete periodo
de med ição e avatÌação.

Página 26 de 3a
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1'6.3 Sempre que a CONTRATADA solicitar prazo visando o atenclimento de determinaclo
rtem, esta soticitação deve ser formalizada, objetivando a anátise do pedido peto gestor
dô .ônirrt.\ Nlo<<o nar nan occo itam nì^ .-l^,,^ .^" .^-li-,.1^

colrRosrçÃo oos rqóoulos

Desempenho Profissionat:

Item PercentuaI de
ponderacão

Cumprimento de Atividades
CobertLlras dos Postos nos Horárros Determinados 300/.

ao Pú Postu ra 30%
UniÍormes e ldentiÍicação L5%

TOTAL roo%

1.9 Desempenho das Atividades

Item Percentua I de
ponderacão

Especificaçào Tecnica dos Serviços 40%
Es!rE!r949!.4-c_sËÉ!9s _
Ater.ìdimento às Oco rrências

TOTAL

20%
400/o

L00%

1.10 Gerenciamento

Item PercentuaI de
ponderação

Period icidade da Fisca liza( ão 200/"
Gerenciamento das Atividades Operacionais 30o/o
Ate e nto Soticita
S"["r,os, Benefic.os e Obr.qaçoes Traoalnistas

TOTAL L00%

1.11 PENALIDADES

1.11.1 Advertêncla: na ocorrência de notas O (zero) ou 1 (um) por 2 (duas) avatiações
subsequentes ou 3 (três) alternadas, no período de 1-2 (doze) nìeses, em quaisquer
dos aspectos, a CONTRATADA poderá sofrer advertência por escrito, após
considerações do gestor do contrato e juntadas cópias das avaliações reaLizadas no
período.

L,LL.2 Multa: tìa ocorrêncLa de notas 0 (zero) ou ]. (um) por 3(três) avaliações subsequentes
ou 4 (quatro) alternadas, no perlodo de 12 (doze) meses, em quaisquer dos aspectos,
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1.11.3 sanções: apticar a perralidade, se Íor o caso, em conformidade com a Resolução cc.
s2/05.

1.12 RESPONSABILIDADES

L.L2.L Equlpe de Fiscalização:

' Responsável peta Avaliação da cONTRATADA utitizando-se o Formulário de
Avatiação de Qualidade dos Serviços e encaminhamento de toda documentação
ao Gestor do Contrato juntamente com as justiftcativas, para os itens avatiaclos
com notas 0 (zero) ou 1 (um).

L,Lz.2 Gestor do Contrato:

,Ael *.r in istna ção Çeurtl-a{
GabÌnetê da Superintendêneiã

a CONïRATADA poderá sofrer mutta, segundo ctáusuta específica clo Termo de
Contrato, após consìderações do Gestor do Contrato.

Responsável pela consotidação das avatiações recebidas e peto encaminhamento
das consotidações e do retatório das instalações à CONTRATADA;
Responsável peça aplicação de advertência à CONTRATADA e encaminhamento
de conhecimento à autoridade competente;
Responsável peta solicitação de apticação das penaLiclacles cabíveis, garantinclo a
defesa prévia à CONTRATADA;
Responsável pela emissão da Avatiação de Desempenho cio Fornecedor - parcial
or-r Final.

1.13 DESCRTçAO DO PROCESSO

1.13.1. Cabe a cada Unidade, por meio da equipe responsável peta fiscalização do contrato
e com base no Formulário de Avaliação de eual,tdade dos serviços, efetuar o
acompanhamento diário do serviço prestado, regtstrando e aiquivando as
informações de forma a embasar a avaÌiação mensat dã CONTRATADA.

1'13'2 No finaldo mês de apuração, a equipe responsável peta fiscalização do contrato cieve
encaminlrar, em até 5 (cinco) dÌas após o fechamento das medições, os Formu[ários
de Avaliação de euar.idade dos serviços geracros no periodo, acompanhado das
justificativas para os itens que receberanr notas 0 (zero) ou 1 (um) para o Gestor do
Contrato.

1.13.3 cabe a cada unidade, por meio do respectivo Gestor do contrato, mensalmente, e
com base em todos os Formutár'ros de Avatiação de euatidade dos serviços
gerados durant€ este período, consotidar a avatiação de desempenho da
CONTRATADA frente ao contrato frrrnado e encaminhar I (uma) via para a
CONTRATADA.

1.13.4 De posse dessa avaliação, o Gestor do Contrato deve aptìcar na medição seguinte as
penalidades cab'rveÌs previstas neste procedìmento, garantinclo a Defesa Prévia à
CONTRATADA,
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Cabe ao Gestor do Contrato encaminhar mensa[mente à CONTRATADA, no
fechamento das medições, Quadro Resumo demonstranclo de forma acumutada e
mês a mês, a performance globat da CONTRATADA em retação aos conceitos
atcançados peLa mesma.

Cabe ao Gestor do contrato emitir, mensatmente e quanclo soticitada, a Avatiação cle
Desempenho do Fornecedor Parcial ou Finat, consuttando o Ouadro Resumo e
conceituando a CONTRATADA como seoue:

Conceito Geral Bom e
Desempenho
Recomendado:

quando a CONTRATADA obtiver conceito finaI
acumuLado superior a 6,75 (seis e setenta e cinco) e
ausència de penatidades previstas no item 6j

Conceito GeraI Regular
e Desempenho
Recomendado:

MU [ad supe rio r a 6, (seis
q ua ndo
finat acu

a CO NTRA ADA apesar obter co n certo
setenta

ten ha sido liza d a cordo item

T

57 e e co)
d e com o

Conceito Geral Rulm e
Desempenho não
Recomendado:

quando a CONTRATADA atém de obter conceito final
acumutado inferior a 6,75 (seis e setenta e cinco)já
tenha sido penalizada de acordo com o item 6.
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lronmuúnto; - nvnlnçÃo DE euAltDADE Dos sERVtços

i

: r:. rr: I : i ;irr I i

D0 [sÌÀD0

FAtit*
A DE DOS

sERVtçOS DE URANçA
PATRIMONIAL ESARMA

CONTRATO NO PROCESSO NO PERIODO DATA:

U N IDAD E:

CONTRATADA:
RESPONSAVEL PELA F|SCAL|ZAçÃO:

GESTOR DE CONTRATO:

Peso
h)

Nota
(b)

Subtotal
k=a x b)

25%
Coberturas dos Postos nos Ho Determinados 30%

o e Atend ao Pú bLico/ 30%
Uniformes e ìden L5"/"

TOTAL

GRUPO 2 - Desempenho das Atividades Peso
(a)

Nota
(b)

Subtotal
(ç=6 x b)

E Lfica Tecn 40%
E entos e 200/.
Atendimento às Oco rrências 4Ao/o

TOTAL

GRUPO 3 - Gerenciamento Peso
(a)

Nota
(b)

Subtotal
(c=a x b)

Periodicrd a Su 200/.
Gerenciamento das Atividades Operacio nais 30%
Atendimento às So licrtações
SalárLos, Ben e a Tra 25%

TOTAL

NOTA FINAL (somatório das notas totais para os grupos 1, 2 e 3)

Nota Final: Assinatura do
Responsável pela
Fiscaltzação.'

Asstnatura do
Gestor do Conttata.

Assinatura do
Responsável da
CONTRATADA..
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z.z. lrusrnuçÕrs eARA o eREENCHtMENTo oo roRvuúRto DE AVALTAçÃo or
QUALTDADE DOS SERVTçOS EXECUTADOS

Os itens devem ser avatiados segundo os critérios abaixo.
Para cada itetn que não possa ser avalì.ado no momento, consiclerar item NÃO AVALIADO e anexar
justificatrva.
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GRUPO 1 - PESSOAL NOTAS: BON4 (3), REGULAR (1), pÉSStMO (O)

Cumprimento das
Atividades

Cumprimento das atividades nas especificações técnicas

Alocar profissionais devidamente habilitados, portando a
respectiva Carteira NacionaI de Vigitantes;
Assumlr o posto devLdarnente uniformizado e com aparéncia
pessoa I adeq uada;
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qua[quer
anormatidade verificada;
Comunicar à área de segurança do CONTRATANTE, toclo
aconteci.nìento entendido como irregular e que atente contra seu
patriÌnônio;
Registrar e controtar diarìamente as ocorrências;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas
imediaçoes do posto, adotando as medidas cle segurança
conÍorme orrentaçâo recebid a,
Permitir o ingresso nas instaLações somente de pessoas
previamente autorizad as e identifÌcadas;
Fiscaiizar a entrada e saída de veicr'tlos nas ìnstatações,
identificando o motorista e anotando a ptaca do veicr:to,
mantendo sempTe os portões fechados;
Fisca[Lzar a entrada e saida de materiais, mediante conferència
das notas fiscais ou de controtes próprios do CONTRATANTE;
Co[aborar com as PoLlcias Crvil e Mititar nas ocorrêncïas de ordem
poticial dentro das insta[ações do CONTRATANTE;
Controtar a entrada e saida de veícu[os, empregados/
funcionários e visrtantes, após o térmirro de cada expeclÌente de
trabalho, feriados e finais de semana;
Proibir o ingresso de vendedores, ambu[antes e assemethados às
instalações, sem que estes estejam devÌda e previamente
autonzados peto CONTRATANTE;
Proibu a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicanclo
o fato ao CONTRATANTE;
Proibir todo e quatquer tipo de atividade comerciaI junto ao
posto e imediações, que imptìque ou ofereça risco à segurança
dos se'viços e das instataçoes,

dos serviços e no contrato, tais como:

,/,/,r,/ \,v. cp s. sp.gov. br
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Proibir a utilização do
ao [ocal, assim como d
terceiros;
Não se ausentar do posto;
Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebÌda clo
CONTRATANTE, verificando todas as dependências cjas
instalações, adotando os cuidados e provrdências necessários
para o perfeito desempenho das funções e manutenção da
ordem nas insta [ações;
Co[aborar nos casos de emergência ou abandono das instataçoes,
visando à manutenção das condições de segurança;
Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto,

posto para a guarda de objetos estranhos
e bens particutares de empregados ou de

quando da rendição, todas as
bern como eventuaI anomalia

orientações recebidas e em vigor,
o bservada nas insta [ações,

Cobertura dos postos
nos horárlos
determinados

Co bertu ra os Postos nos horários dete
desenvolvimento das atividades descritas.

O posto/dia será considerado não coberto, quando
constatado peta fiscalização a ausência de vigitante no tocal
pré-esta betecido , quando da inspeção; vrgi[ante
indevidamente uniÍormizado e/ou não equipado ConÍorme
contratq quando o vìgitante, mesmo estando no locaI de
trabalho, for encontrado fora das condições necessárias ao
bom cumprimento dos serviços; vigrtante trabathando mais
do que as horas diárias permitidas por Lei e Acordo
Cotetivo.

Cumprimento integraI dos horários e frequêncìa de trabalho
estabetecidos em contrato e seus anexos.

com o

Qualificação /
Atendimento ao Público
/ Postura

Conduta empregados da CONTRATADA com o cliente e com
o pírbtico.

Qualificação e habititação da mão-de-obra disponrbitizada peta
CONTRATADA, inclusive quanto a comprovação de formaçào
técnica específica, medÌante apresentação do CertLficado de
Curso de Formação de Vigitantes e Carteira Nacional, expedido

devidamente h a bititada e reconhecidaln
Uniformes e
ldentificação

comUso de uniformes em perfeito estado de conservação e
aparêncra pessoal adequada.

. ldentificação dos vigilantes por meio da Carteira NacionaI de
Vigilantes.

' Utitização de equipamentos de proteção individuat e uniformes
adequados às tarefas que executam e às condições ctimáticas.

GRUPO 2 -
DES EM PEN HO
PROFISSIONAL

NOTAS: BOlvì (3), REGULAR (1), PESStt\4O (0)

Especificação Técnica de
Serviços

Conformidade dos serviços prestados com o especrficado no
contTato e seus

\\rv,/!,/. çFs. sp. !] ov. br
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Equipamentos e
Acessórios

Utitização de equipamentos e acessórios (equipamentos de
proteção individual) compativeis, em bom estado
(funcionatidade, conservação, higiene e timpeza) e adequados às
tarefas que executam e às condìções ciimáticas.
Utitização de equipamentos de intercom u nicação, [anternas e
pithas recarregáveis, livros de capa dura numerados
tipog rafica m ente, para registro de ocorrências, armas, munições
e res pecti.vos acessórios.

Atendimento às
Ocorrências

Atendimento das ocorrências dentro do prazo máximo
estabetecido e na quatidade desejada, observada a eficácia cla
açâo do vigitante diante oa situaçào.
Regisrro e conrrole diarìos das ocorréncÌas do po sto

GRUPO 3 -
GERENCIAMENTO

NOTAS: BO|t4 (3), REcULAR (1), PESSIÍ\4O (0)

Feriodicídade da
Supervisão

Execução de su pervisão
periodicidade acordada.

por parte da CONTRATADA e na

Os supervisores da CONTRATADA deverão obriq atoria nrente
tnspecionar os postos, no mínimo, 01 vez por semana

Gerenciamento das
atividades Operacionais

Administra çào das at.vidades operacionais

Atendímento

Salários, e
Obriga ções traba Ihistas

. Atendimento às so do CONTRATANTE conforme
esta betecidas no co ntrato.

Comprovação cLlm das obrigações trabath por
parte da coNTRATADA segundo o contrato.

INCìO AL CON4 P
DOCUMENTOS PRESTAÇÃO QUADRO

EI\4PREGADOS
ANUAL T4 ENSAL

Contrato
tra ba Iho X X

Cu rso
formação de
vigitante curso
de recictagem

X X X

Convenção
acordo e
sentenças
no rrnatÌva s

X X

Registro
empregado
(tivro com
número de
reg istro e da

X X

ú
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X
e

pagamento
(férias, 13o
saLário,
recolhimento
previdencLá rio,
salário família,
vate
tra nspo rte,
va[e refeição,
cesta básica,
a ssistência
médica e
hospita Ia r,

adiciona I de
risco, a uxrtio
Íu nera [, seg u ro
de vida e

contribu ição

X X

sind

Em havendo a rescisão de Contrato de Trabatho de um profissionaI
sob este contrato, e substituLção por outro, a CONTRATADA se
obriga a apresentar, em retação ao empregado cujo contrato se
exting u ir, os seguintes documentos:

. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devidamente
homologado quando o trabalhador tiver maìs de um ano
presta nd o serviço na CONTRATADA;. Documento de concessão de Aviso Prévio trabathado or-r

inden izado;
. Recibo de entrega da Comunicação de Dtspensa e do

Requerimento de Seg u ro Desemprego;. Guia de Recothimento Rescisório do FGTS e da Contribuição
Social em que conste o recolhìmento do FGTS nos casos em que
o trabathador for dispensado sem justa causa ou em caso de
extinção do contrato por prazo indeterminado;. Cópia do Atestado de Saúde OcupacÌona[ (ASO) cornprovanclo a
Tea Irza de exame módico demtsstonal.

!rw\,!.Li!. s[,. r]o!', br
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RELATóR|O DAS TNSTALAçÕÉS E QUADRO
VIGI LÂNCIA/S EG U RANçA PATRI MON IAL

RELATóRtO DAS TNSTALAçÕES

RESUMO sERV|çOS DE

Grupo
Meses

Módia01 02 03 04 05 06 0
7

08 09 10 11 L2

1

2

3

TotaI
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Gi:ì lrinête da Superintendên cia

RESOLUçÃO QUE DISPÕE SOBRE MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

RESOLUçÃO SDECTT No ]^2, DE 28-3-2OL4.

Dispõe sobre a apticação da penalidade de mutta prevista nas Leis federais no 8.666, de 21
dejunho de 1993 e n'10.520, de 17 dejutho de 2002, e na Lei estad ua I no 6.544, de22cle novembro
de 1989, no âmbtto da Secretaria de Desenvotvimento Econômico, Ciência, Tecnotogia e Inovação.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVII\4ENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO,
com fundamento no disposto no artigo 3o do Decreto no 31.1-38, de 09 dejaneiro de 1990, RESoLVE:

Art l', Na apticação das muttas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei EstacluaI n" 6.544,
de22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei FederaI no 8.666, de 21, dejunho
de 1993, e no artigo 70 da Lei Federal no 10.520, de 17, cìe jutho de 2002, serão observadas as
d isposiçoes desta Resoluçã o.

Art 2' A recusa injustiíicada do adjudicatári.o em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivatente dentro do prazo estabetecido peta Administração, caracteriza o descumprimento totaI
da obrigação assumida, sujeitando-o à apticação de multa, na forma estabetecida no artigo 50 desta
Re so lu çã o.

Art.30. o atraso injustificado na execução clo objeto do contrato su1eitará o contratado à mutta cle
mora, observad o o seguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínLlos:

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: mutta de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso,
calculados sobre o valor gtobai do contrato;

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa cle 0,4% (quatro décrmos por cento) por clia de
atraso, catculados sobre o vator g[obal do contrato;

II - em se tratando de execução de obras ou de servìços de engenharia:

a) para contratos com vator de até R$ 100.000,00 (cem mil reats): mutta de O,2o/o (clois décirnos
por cento) por dia de atraso, catculados sobre o valor da parce[a cla obrigação contratLlal não
cumprida;

b) para contratos com vator de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um cerìtavo) até R$ 500.000,00
(quirrhentos rni[ reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, catcu[ados
sobre o va[or da obrigação contratuaI não cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superlor a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e r:m
centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calcutados sobre o valor
diário do contrato;

ll - em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por clia cle inexecuçào,
catculados sobre o va[or dLário do contrato.
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S10 O vator das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) clo
saldo Íinanceiro ainda não reatizado do contrato.

52o A multa peto atraso injustifÌcado na execução do objeto do contrato será catcutacla a partir cìo
primeiro dia útil seguinte àqueLe em que a obrigação avençada deveria ter sido curnpricla.

Art. 40. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à mutta de mora, observaclo o
seg uÌnte:

I - em se tratanclo de compras ou de prestação de serviços não contínuos: mutta cle 1-0% (dez por
cento) inctdente sobre o vator da parceLa não cr'tmprida do contrato;

ll em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de seruiços contínuos:

a) para contratos com vator de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por cento)
incidente sobre o vator da parceta não cumprida do contrato;

b) para contratos corr vator de R$ 100.000,01 (cem mit reai.s e um centavo) até R$ 500.000,00
(quirrhentos rnil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vator da parceta não
cu mprida do co Ìrtrato;

c) para contratos com vator igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e urn
centavo): mutta de L0% (dez por cento) incidente sobre o vator da parceta não cumprida do
c oìïrato;

lll- em se tratando de serviços contínuos: mutta de 20% (vinte por cento) por dia cle inexecuçào,
calculados sobre o valor diárìo do contrato.

Art. 5o. A inexecLtção totatdo contrato sujeÌtará o contratado à multa de mora, observado o seguinte:

l- em se tratando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não: mutta de 20% (vinte
por cento) incidente sobre o valor globatdo contrato;

ll - en.ì se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de servìços contínuos:

a) para contratos com va[or de até R$ 100.000,00 (cem mil rears): rnutta de 20% (vrnte por cento)
incìdente sobre o valor gtobal do contrato;

b) para contratos com vator de R$ 100,000,01 (cem mi[ reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(qrrinhentos mit reais): multa de 15% (quinze por cento) incLdente sobre o va[or gtobat do
contrato;

c) para contratos com vator iguaI ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos rnÌÌ reais e um ceÌl
tavo) multa c1e 10% (dez por cento) Lrrcidente sobre o valor gtobaI do contrato.

Art. 60. Corrfigurada a ocorrôncia de hipótese ense1adora de aptrcação da penatidade de mutta, o
adjudicatário ou o coÍìtratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo de
5 (cinco) dias úteìs, contados do prLmeiro dia subsequente à data da sua notificação.
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51' Recebida a defesa, a âutoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadês, concluindo pela apticação ou não da
penalidade, darrdo ciência inequívoca ao adjudicatário ou contrataclo.

52' A decisão que dispuser sobre a apticação da mutta será pubticacla no Diário Oficìatdo Estado
e deverá conter o respectivo vator, o prazo para seu pagamento e a clata a partir da quaI o
vator da mutta sofrerá correção monetária.

$3" O adjudicatáTto ou o contratado será notificado da clecisão, da qual caberá recurso a ser
apresentado no prazo de 5 (crnco) dias úteis, contados da data do recebimento da
notifrca ção.

540 A decisão do recurso será pubticada no Diário Oficialdo Estado, sem prejuizo da notifÌcação
do ad; ud icatá rio ou contratado.

Art T' Ao término do regutar processo administrativo, garantrdos o contraditório e a ampla clefesa,
a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contratado.

$1' se a rnulta aplicada for superior ao vator da garantia prestacla, atém da perda desta, o
contratado responderá por sua complementação, medLante descontos nos pagamentos
eventuatmente devtdos peta Administração até sua totat quitação,

q2" Inexistindo pagamentos a serem reatizados, o contratado recotherá o valor ao cofre púbttco
estadual, na forma prevista na legistação em vigor

93o DecorrLdo o prazo estabetecido sem o pagamento da multa apticacla serão adotadas as
provLdências pertinentes voltadas à sr_ra cobrança judiciat.

Art. 8' As multas de que trata esta Resotução serão apticadas sem prejuizo da cominação clas demais
sanções administrativas previstas na Lei Federat no 8.666, de 1993, na Lei FederaI no L0.520, cle 2002
e na Lei Estaduat6.544, de 1989.

Art. 90. Os editats de lìcitação deverão fazer menção expressa às normas estabetecidas nesta
Resotução, cLUo texto deverá tntegrar os respecti.vos eclitais e contratos, na forma de anexo.

Att. 10. As disposiçoes desta Resolução aplicam-se também às contratações resuttantes cle
procedimentos de drspensa ou de inexigibitidade de ticitação.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua pubticação, ficando revogada a Resotução
SCTDE -1, de 22 de fevereiro de 1994.

( * ) Repubticada por ter saído, no DOE, de 29-03-201"4, Seção l, pá9inas, 116 e 117, com incorreçoes
no orig rn a I

Desenvotvimento Econômico, Ciência, Tecno[ogia e lnovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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