GOVERNO DO E5TADO
DE SÃO PAUTO
Âdministração Central
Galrinete da Superintendênci.t

coNTRATO ne 051/2018
PROCESSO: ne 32L61

20Lt.

PREGÃO ELETRÔNICO NE O24IZOL8

TERIVIO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE

O

CENTRO

ESTAOUAL DE EDUCAçÃO TECNOLOGTCA PAULA SOUZA E A
EMPRESA VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME, TENDO POR OBJETO SERVIçOS DE APOIO MATERIAL ÀS
ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINI5TRATIVAS DE ENVIO,
RECEBTMENTO DtSTtBUtçÃO E CONTROLE DE MALOTES,
REALTZADAS NA ADMTNTSTRAçÃO CENTRAL JUNTO AO

NÚcLEo DE coMUNIcAçÕEs AoMINSTRATIVA5 Do

CEÊTEPS.

O EstAdO dC SãO PAUIO, POr iNtEÍMédiO dO CENTRO ESTADUAI DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA - CEETEPS, âutarquia de regime especial, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual 952/1976,
criado pelo Decreto-Lei de 06.10.69, CNPJ/MF. n.e 62.823.257 /OOO1-09, tnscrição Estadual lsenta,
localizado na Rue dos Andradas, ne l-40 - santa lfigênia - são paulo/sp, doravante designado
"CONTRATANTE", neste ato Íepresentado por sua Diretora superintendente, professorâ Laura M. J.
Laganá, RG ne 7.7L5.675-4, cPF ne 005.923.818-62, no uso da competência conferìda pelo D@creto
58.385 /2OI2, e dê outro lado a empresa VIN SERVICE SERVlcos ESPECIALIZAOOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ

sób ns 09.31,1.431/0001-43, com sedo na Alameda Umuarama, 128, ld. Vera Cruz,

11.730-000, Mongaguá/SP. Telefone

lLIl

CEp:

7640-4054/4057, a seguir denominada ,,CONTRATADA,,, neste

ato representada por seu sócio cerente, senhor DAVID DoMINGUES DA sltvA, portador do RG ne
35.56L.94I-6 SSP/SP a CPF ns 230.535.648-07, êm face da adjudicação efetuada no pregão EletÍônico
indicado em eprgrêfe, celebram o prêsente TERMo DE coNTRATo, sujeitando-se às disposições
previstas na Lei Federal na LO.52O/2OO2, no Decreto Estadual n" 49.722/2005 e pelo regulamento anexo

à Resolução cC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se,

subsidia rie mente,

no que couberem,

as

disposições da Lei Fcderal ne 8.666/1993, do Decreto Estadual n" 47.297 /2002, do regulamento anexo à
Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demâis normas regulamentares aplicáveis à espócie,

medieÍìté as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgâm e aceitam:
CLÁUSULA PRIM

RA

. DO OBIETO

consrirui objeto do presênte instrumento a sERVIÇos DE Apoto MATÊR|AL Às ATIvtDADES
OPERACIONAIS E ADMINISTRAÌIVAs OE ENVIO, RECEBIMENTO DISTIBUIçÃO T CONTROIT Or
MALOTES, REALIZAOAS NA ADMINISTRAçÃO CENTRAL JUNTO
NÚcLEo DE coMUNIcAçÕEs
ADMINSTRATIVAS DO CEETEPS, conforme detalhamento e

n

icas constan [ês

aorcrn{)
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GOVËFNO DO ESTÂDO
DE SÀO PAUTO
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de
ad

Referência,

da proposta da

CONTRATADA

e

demais documentos constantes

do

processo

ministrativo em e pígrafe.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a quc sc dcstina, com eficácia e qualidade
req uerida s.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O regirne de execução deste contrato é o de eÍÌìpÍeitada por preço unitário.

ç-tÁu5-u-l,A-5-E-ç!"NqA.";..DAscoN-DlÇÕEsDEExEcucÃoDossERvlcos
A execucão dos servicos deverá ter início, a oartir da data da emissão da ordem de lnício dos Servicos,

correndo por conta da CONTRATADA Ìodas as despesas decorrentes e necessárìas à sua plena
adequada execução, em especial as âtinentes a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas

e
e

píevide nciá rios.

cLÁusurA TERCE!BA

r DeÌBAZo

DE ExEcucÃo

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pÍazo de vigência Doderá ser Drorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos ternlos e condições permitidos pela lcgislação
viBente.
PARÁGRAFO SEGUNDO

CONlRAlADA poderá se opor à prorlogação de que trata

^mediante

o parágrafo anterior, desde que o

faça

documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias, antes do
vencimer'ìto do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigênciaPARAGRAFO TERCEIRO

Eventuais prorÍogaçóes serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamcnto

ío contrato, respeitadas

as condiçõcs prcscritas na Lci Fcdcral ns 8.666/L993.

PARÁGRAFO qUARTO

A não prorrogação do prazo de vigêncìa contratual por conveniê
CON I RAì 40^ direito a qualquer espécìe de indenização.

CONI'RATANÌE não gerará

.::\.._\
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAULO

Administ|.ação Central

Grlrlnotê dâ supêrintêndêÍrciâ
PARÁGRAÉO qUINTO

Dentre outras exigêncÍas, a prorrogação sonìente será formalizada caso os preços Ínantenlìam-se
vantajosos para o CONTRATANTE e consistentes com o mercado, coníorme pesquisâ a ser realizada à
época do aditamento pretend ido,
PARÁGRAFO SEXTO

Não obstante o prazo estipulado

ìo coput, a vigência

nos exercícios subsequenÌes ao da celebração do

à

condlção resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos
apÍovados nas respectivas Leis OrçarÌìentárias de cada exercício para atender as respectivas dcspesas,

contrato estará sujeita

PARÁGRAFO 5ÉTIMO

Ocorrendo a resolução do contÌato, conr base na condição estipulada no Parágrafo sexto clesla Cláusula,
a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CIÁUsUtA QUARTA - DAS OBRIGACÕEs E DAs RESPONSABITIDADES DA CONTRÀTA9A
À COrufnnfnOn, alóm das obrigações constantes do Termo de Refelência, que cotìstitui ANEXO I do
Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecìdas em lei, em especial as definidas nos diplomas
federal e estadual sobre licitações, cabe:

| - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos rnateriais e humanos
necessá rios;

ll - designar o responsávcl pclo acompanhamento da execução das atividades, em especìal da
regularìdade técnica e discipllnar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o
CONTRATANTE;

lll - cump[ir as disposições legais e regulanrentares municipais, estaduais e federais que interíiram

Íìa

execução dos serviços;

lV - manÌer, durante toda a execução do contrato, eÌÌì compatibilidade com as obri8ações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualiíicação exigìdas na licitação indicada no preâmbulo deste
termo;
V - dar ciôncia imediata e por escrito ao CONIRAl'^NIl! de qualquer anornralidade que verificar

na

execução dos serviços;

Vl

- prestar ao CONTRATANTE, por escrito,

reclamações sobre seus serviços;

os esclârecimentos soli

'\."

atender prontamenle
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Adnìinistrdção Central
câbinêtê dâ supêrintendênciâ

Vll - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente iìo CONTRATANTE ou

a

terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou rcduzindo essa responsabilidadc
Íiscalização do CONTRATANTE em seu acompanlìamento;

a

Vlll - resporìder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes
da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n" 8.666/1993;
lX - rnanteÍ seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recentc;

X - substituìr qualquer integrante de sua equipe cuja perrnanência nos serviços for julgada
inconveniente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solÍcitação justiíicada
formulada pelo CQNTRATANTE;
Xl - arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer naturezâ praticadas por seus eÍnpre8ados

durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONI'RATANTE;

Xll - apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos de salários,
apólices de seguro contrâ acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e
previdenciárias, relativas aos seus empregados, que prestam ou tenham prestado serviços objeto do
preSenÌe contrato;

-

identiÍicar todos os cquipamcntos c materiaìs de sua propriedade, de forma a não serem
confundidos com sirnilarcs dc propricdadc do CONTRATANTT;

Xlll

-

obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, ern especial as que disserem respeito
segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante
XIV

à
a

execução dos serviços;

- inìplantar, de forma adequada, a planificação, execução e supeÍvisão perÍnaneÍìte dos seíviços, de
maneira a não interíeriÍ nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

XV

XVI " reexecutâr os serviços sempre quc solicitado pelo CONTRATÂNl l!, quando estiverem cm desacordo

conr as tócnicas e procedimentos aplicáveis;
XVll - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha

tomar conlìecìììento, respondendo, administrativa, civil e criminalrnQnte por sua indevida divulgação
t'a...
incorreta ou inadequada utilização;
4127
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fotnecer à equipe alocada para a execução dos scrviços os equipamentos de proteção individual
adequados à atividade, o necessário trcinanrento e fiscalìzar sua efeliva utili?ação;

-

XVlll

xlx

-

submeter a CONTRATANTT relatório nrensal sobre a prestação dos scrviços, relatando todos os
Serviços realizados, evcntuaìs problenras verificados e qualquer fato relevaÌìte sobre a execução do
objeto contratual;
PARAGRAFO PRIMEIRO

A coNTRATADA não poderá oferccer, dar ou se coÌnprometer a dar a quem quer que seja, tâmpouco

aceitar ou se compronìeter a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por internìédio de
outrenì, qualquer pagamento, doação, conìpensaçâo, vantaBens financeiras ou benefícios de qualquer
espócie relacionados de forma dÍreta ou indireta ao objcto deste contrato, o que deve ser observado,

ainda, pelos seus prepostos, colaboradorcs

e

eventuais subcontratados, caso permitida

a

subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
EÍn ateÍìdiÍnento à Lei Federal ne L2.846/2073 e ao Decreto Estadual ne 60.LO6/20L4,

a

CoNTRATADA

se coÍnÍJromcte a conduzir os seus negócios de íorma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros

atos lcsìvos à Administração Pública, nacionel ou cstrangeira, abstendo-se de práticas como

as

scEuintes:

l--prometer, oíerecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagenì indevida

a agente público, ou a

terceira pessoa a ele relacionada;
ll

-

com provada mente, financiar, custear, patrocinar ou

dc qualquer modo subvencionar a prática

dos atos ilícitos prevìstos em Lei;

-

comprovada mente, utilÍzar-se de interposta pessoa física ou jurídica para oculLaÍ ou dissimular
seus leais interesses ou a identidade dos bcneficiários dos atos praticados;

lll

lV -- Ììo tocanÌe a licitações e contratos

a) írustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualqucr outro expediente,

o caráter

compctitivo de procedinrento licitalório público;

b) irnpedir, perturbar ou fraudar a realização dc qualquer ato de procedimento licitatório
público;

c) afastar ou procuràr afastar licitünte, por mcio de fra

ôferecinìento de vantdgeÍn dc
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d)

tipo;

fraudal licitação pútrlica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo íraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato ad mir'ììstratìvo;

f)

obter var'ìtagem ou benefÍcio indevido, de rnodo fraudulento, de modificações ou
de contratos celebrados com â âdnìinistração pública, sem autorização em lei,

prorrogações

no ato convocatório da licitiìção pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
ad m

a

inistração pública;

dificultar atividade de investigação ou fiscali?ação de órgãos, erìtidades ou a6entes públicos, ou
intervir em sua atuaçã0, inclusive no âmbito das agências rcguladoras c dos órgãos de fiscalização

V

-

do sistema íinanceiro naciona

l.

PARAGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas rìos Paágraíos Prinìeiro e segundo desta Cláusula Quarta
podcrá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATÂNTI!, senr

prcjuízo da aplicação das sanções penaÍs e adninistrativas cabíveis e, também, da instauração do
processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal ne I2.846120L3 e o Decreto
Éstadua I ne 60.106 / 2014.
CLÁUSULA QUINTA _ DAs OBRIGACÕES E DAS RÉSPONSABILIDADES Do coNTRATANTE

Ao CONTRATANTE

|-

exercer

ca

be:

a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo acompanhamento

da

cxccução contratual e, ainda, pelos contaÌos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CONTRATADA todos os dados e inÍornrações

nccessários

à execução do objeto do

contrato;
lll - efetuar os paBamentos devidos, dc acordo conr o estabelecido neste ajuste;
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Gnbinete da Supelintel.ldência
lV_. çlpç.djr a ut_orizaç-ã_oìe scrviÇos, com antecedência mínima de 03 (trêsl dias úteis da data de início
da execucã o.

V- nermiÌir aos Ìécnicos e proÍissionais da CONTRATADA acesso às áreas Íísicas envolvidas na execucão_
deste contrato. observadas as normas de seeuranca;

cL4"u5urâ"5"Errai

94$ea!zaçÃs_095i

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contraÌados por intermédio do gestor do contrato

de modo a assegurar o eíetivo cumprimento das obrìBaçóes ajustadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADÂ, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, inclusive quando
resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a qualìficação técnica necessária, inexistindo,
em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO

A ausência de comunicação, por partc do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, rrão
cxime a CONTRATADA do rc6ular cunìprimcnto das obrigações previstas ncstc contrato e no ANEXO I
do tdital.

crÁusulA

sÉTrMA - Dos PREços

coNTRATADA obriga-se a executaÍ os seÍviços objeto deste contrato pelo proço mensal de RS
9.920,00 (nove mil, novecontos e vinte Íeaisl, perfazendo o total de RS 148,800,00 (cento e quârenta e

A

oito mil e oitocentos reais), mcdiante os seEuintes valores unitários:

IT

01

POSTOS

ESPECTFTCAçÃO DO OBIETO

04

Auxilia r de serviço Operacional

PREçO

PREçO

UNITÁRIO

TOTAL

2.480,00

9.920,00

VALOR MENSAI R5 e.s20,00
VALOR TOTAL 15 (QUINZE} MESES Rs 14 8.800,00
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PARÁGRAFo PRIMEIRo

Nos preços acìma estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados à prestação dos serviços, tais conìo tributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.

PABÁ-G-8A'"q5EF--U*N99

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação,
perca as condições de enquadramento corno nricroernpresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda,

torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das
vedaçôes previstas Íìà Lei CorÌìpleÍnentar FedeÍal ne L2312O06, não poderá deixar de cuÍnpriÍ as
obrigaçÕes avençadas perante

a

o

Administração, tampouco requerer

reequilíbrio econômico-

financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagcns daquele
regime tributário diferenciado.
PARÁGRaFo TERcETRo

os preços a que se refere o caput serão reajustados anualmente, mediante a aplicação da seguinte
fórrn ula pa

ra

métrica:

1ì

= Il,

i(+,)l

Onde:
R

= parcela de reajuste;

P0 = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no nrês de
a plicaçã o do úlÌimo reâjuste;

lPc/lPco = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao consunìidor, ocorrida enÌre o mês de referência
de preços, ou o mês do último reaiuste aplicado, e o mês de aplicação do reaiuste.
PARÁGRAFO QUARTO

A periodicidade anual de que trata o Parágrafo Tcrceiro será contada a partir da data da apresentação
da proposta, que será corrsiderada a data de referêucia de preços.

cLAusuLA olTAVA

-

Dos REcURsos oRçAMENTÁRlos

No preserìte exercício as dcspcsas dccorrentes desta contratação irão onerar o .clé!j!9--9-rçÀ-mg-D!iírjg
UGE 10240
12.363.1039.5
e
si.Le-Ëe! a es-enÊmiç.il3.s*9-Q-9 9 .99."
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PARAGRÁFO ÚNICO

No(s) exercÍcio(s) seguinte(s), corrcrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no inícÌo de cada exercício financeiro.

çLÁu5ul4 NoNA - pAs

MEptCõE

os

Os serviços executados serão objeto de medição mensal, de acordo conì os seguintes procedimentos:

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No primciro dia útilsubsequente ao mês em que forem pÍestados os serviços, a CONTRÂI'ÂDÂ entregará

rclatórìo contendo os quantitativos toÌais de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos
valores apura dos.
PARÁGRAFO SEGUNDO

A

CONTRATANTE solicitará

à

CONTRATADA,

na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores,

a

correspondente retiÍicação objetìvando a emissão da nota fiscal/íatura.
PARÁGRAFO TERCÉIRO

Serão considerados somente os serviços efetivamentc realizados e apurados da seguinte forma

a) O valor dos pagamentos scrá obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados

às

correspondenLes quântidadcs dc serviços efetìvamente executados, aplicando-se eventual desconto em
função da pontuação obtìda no Relatório de nvaliação da Qualidade dos Serviços, se for o caso;

b) A realização dos descontos indicados na alÍnea "a" não prcjudica a aplicação de sanções à
CONTRATADÂ em virtude da inexecução dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO

Após a conferência dos quantitativos e valores aprcsentados, a CONTRATANTE atestará a medição
mensal, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do recebinrerrto do lelatório, cornunicando à
coNTRATADA o valor aprovado c autorizando a emissão da colrespondente nota íiscal/íatura.
cTÁUSULA DÉcIMA

-

Dos PAGAMENToS

Os paEamentos serão efetuados mensalmente, mediante a aprescntação dos origìnais da nota
fiscal/fatula nas unidades relacionadas no ANEXO l, enr conÍornridade com a CIáusula Nor'ìa deste
instrunìento.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancáÍia em nonìe da
CONTRAïADA no Banco do Brasil 5/4, conÌa ne 001.059432, ABência ns 04655, de acordo com as
seguintes cond ições:
ì - enì 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota fiscal,/fatura, ou de sua reapresenÌação etn
caso de incorreções, na forma e local previstos nesta cláusula-

ll - A discriminação dos valores dos serviços deverá ser repÍoduzida na nota íiscal/fatura aprcsentada
para eíeìto de paga mento.
PARÁGRAFO SEGUNDO

O pasamento estará condicionado à apresentacão da Nota Fiscal/Fatura, om nome do C_ENTR_O
ÉSTAD|,JA! pE ÉpucAcÃo TEcNO[ÓcrCA "PAULA sOUZA" - RUA pOS ANpRADAS. 14__0-:_-BAt,RBg

sANrA rFlcÊNlA -cEp. 01208-000 - sÃo pAULolSp -.çNpJ Ne.62,823,2s7119q1-gg, lNsçg!çÃq
ESTADUAT ISEN,TA, encaminhada ao(s) , enderecoÍsl relacionados no ANÉXO l, deverá
obÍiEatoriamcnte constar:
nq do

contrato:

n!_Op!e_d-e-Sm

p e.n h

p;

ne do processo; e

identiÍicacão da Unidade,
PARÁGRAFO TERCEIRO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção morìetária sobre o valor devido na forma da
lcgislação aplicável, bem conro juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados
"pró-rata ternpore", em lelação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO QUARTO

constitui condição para

a

a

inexistência de registros em nome da
CQNTBATADA no "Cadâstro Iníormativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e [ntidades do lìstado de
5ão Paulo - CADIN ESTADUAL", o quâl deverá scr consultado por ocasião da realização de cada
pagarneÍìto. O cumprinìcnto dcsta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA, de
que os Íegistros estão suspcr'ìsos, nos tcrmos do artigo 89 da Lei Estadual n9 L2.799 /2008.
realÍzação dos pagamentos

70127
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Admi^istração Centt dl
Galrinctc dâ supêrintendêncid
PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por
lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota Íiscal apreser'ìtada ou que se refira a retenções
não realizadas em meses anterlores.
PARÁGRAFO SEXTO

O recolhiÍnento do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN deverá ser feito em
consonância com o artigo 3q e demais disposições da Lci Complementar Federal ns 116/2003, c
respeitando as seguintes determinações:

l-

Quando da celebração do contrato, a CON I RAI'ADA deverá indicar a legislação municipal aplicável
aos serviços por ela prestados, relativamente ao l55QN, esclarecendo, exprcssamcnte, sobre a eventual
necessidade de retcnção do tributo, pelo tomador dos servìços;

ll -

Caso sc mostre exigível,

à luz da

legislação municipal,

a retenção do

tSSqN pelo tomador dos

serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, rccìbo ou docurnento de cobrança equivaÌente aprcsentada e recolher a
respectiva importância cnì nome da CONTRATADA no praZo previsto na legislação municipal.

valor da rctcnção, a título de "RETENçÃO pARA O lSS"
ao emìtir a nota fiscal, fatura, recibo ou documcnto de coblança equivalente- Considera-se preço do
b) Para tanto, a

CON I'RATADA deverá destacar o

servìço a receita bruta a ele corÍespondente, sem nenhuma dedução-

lll - Caso, por outío lado, não lraja prevìsão de retenção do t55QN pelo tomador dos serviços:

a)A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade compctente com a ìndicação de sua
data-limite de recolhimcnto ou, se for o caso, da condição de isenção;
b) Mensahncnte a CONì'RATADA deverá apíesentar conrprovante de recolhimento do lssQN por meio
de cópias autcntìcadas das guias correspondentes âo serviço executado e deverá estar refeíenciado à
data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente;

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento dc

cobratìça

equivalente, nâo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderão scr apresentadas
cópias das guias de
devendo a CONI-RATADA
apresentar a docu nì

o rccollììmento.
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d) a não

apíesentação dessas comprovações assegura

ao

CoNTRATANTE

o direito de sustar

o

pagâmentO respcctivo c/ou os Iragamentos seguintes.
PARÁGRAFO SÉXTO
Nos termos do

a

rtiqo 31 da Lei Federa I ne 8.2L2lL99I e da lnstrução Normativa

de novembro de 2009.

a

CONTRATANTq _*Cyerá efetuar a

M PS/RFB n9 971., de 13

reterrcãodett%(onzep

bruto da nota íiscal. íatura, íecib!--ql1'documento de cobran
im oortÊI

siiiçt!.d.i,_-e.

d"a.

cLirssão

docurreuto de coblanca ou, se não houver exoediente bancário na_q_Uçlg_diq,jté o dia útil
ìnìed iâta mente anterior-

d_o_.rc,sp,c_c,1ivo

l-

Quando da emissão da nota fisga.L_ fatura, r'ecibo ou docunrento de cobranca eouivalente. a
CONTRATADA deverá destacar o *vglor da retencão, a título de "RETENCÃO PARA A stGURIDADE
SOCIAL". se n 4^o-,-9 u c;

a)

ser deduzidos da base de cálculo da retencilg,. os valores dos cuslos 4ç....f-o,.rns_çf_ms_!_!9
pela
incorrìdos
CONTRATADA a tíÌulo de vale-tfansporte c de vale-refeição, nos termos da legislação
podc-r-ão_

própria. Tais parcelas deverão esÌar discrimlnadas no docurnç!!q

d!!qbl?

!!È

b) a falta de destaoue do valor da rete!,ção no documento de cobranca impossibilitará a CONTRATADA
de efetuar sua com

oe

n.*5,B.ç-ã-o*.nc ra

nte o INSS, ficando a criterio do CONTRATANTF oroceder à retencão q

ao recolhirnento devid,g-s.-!p-b"rs o valor bruto do

do

Lv_ê_-lg

à.-çANIBÂIADÀ

ll-

O CONTRATANTE emitirá uma 6P5

-

Guia da Previdência Social csnecífica nara cada estabelecimento

da CONTRATADA. Na hipótese de emissSo. no

mesm_o_j[.ê5,,d_g_l@

CONTRATADA. o CONTRATANTE se rese[y.jt-o_.direìto de consolidar

o recolhimento dos valores retidos

em uma Unica Guia oor esta belecimento=

lll-

Quando da aDresentacão de docunìcnto dc cobrarrÇa, a CONTRATADA deverá elaborar e entregar ao

CONTRATANIE os seguintes doçulfe!!Ss:
j_d_çntiÍjçe.ld_q..o_
de paeanìent
,..
número do contrato, a Unidade que o administíà, relacioÍìarìdo resDectivamente todos os setÌurados
colocados à disposicão desta e informando:

a)

có_pje_.d.S._.folha

.

nome dos segurados;
cargo ou fu ncã o:

remuneração íliscriÌninando seDaradamente as parcelas
contribuicões previde nciá rias;

'ìÌ"it., ou

não

à

incidência das

t2/27
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAUTO
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.

descontos lePals:

_:____quÂ0!iÍ.!.í.d.C..ds

quolas e v-alor paEo à título dc

sa lá

. tota lização pot fg.bjjcl .ç.89!:q.!;
e resumo rzeral consolidado da folha de pagamento;

rio-Íanrí.!_q
e

b) demonstrativo mensal assinado por seu renresentante Ieaal. individualizado oor CONTRATANTE. com
as seauinÌes iníoímacões:

.
:
.

nome e CNPJ

do.Ç,O_NI.RA-T_AM_E_;

.d!3À4e*e*mif _s-&_dg._d_Sq_rnS4to

d

e co

b ra n ca

;

número do documento de cobranca;
valor bruto, reterrcão e valor líquido (recebido) do documento de cobranca-

o
.

totalizaCão dos valores e sua consolidaCão.

c) os documentos solicitados nas

alín-c-a-s.

aÊt9"rio.Lc-ì-{ejf_!:ã-ojSfg$Let-q^q,F..*"q--Co-N_IB[I

NIE_!_E_rn_egtÌì_È

ooortunidade da nota ÍjsJal, fatuÍa, Íecibo ou documcnto de cobrança equivelente.
PARÁGRAFO SÉTIMO

I'or ocasião da apresentacão ao CONTRATANTE da nota fiscal. fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a coNTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por
Temoo de servico

-

FGT5 nor meio das Guias

de recolhimento do Fundo de Garantia do Temoo de

5eÍvico e IníoÍmacões à Previdênci:ì Social- c FlP.

l-

As compÍovacões relativas ao rGTS â seren_ì__?.plç_s,sntn_d_a.5_s!rg_drrqã_slelr_ci5.p9l_d_ç,I'"e_o_p',q[_9_d_9_d_9

execucão e

p_9r

tp.ll3dor de qgJyjçp._!Ê_9_q!lgg_gbje!

al_Pro!9_ç_o_!-o"-d"c-Enyl_S_d3_A_{g_rL!y9!,_g_qitidopelo"Corì

b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP. com a autenticacão
mecânìca ou acompanhada do comprovante de recolhimento barrcário ou o conìprovanÌe
ernitido quando o recolhimento for efeÌuado pela inÌernet;
c) Relacão dos Trabalhadores consÌanÌes do Arouivo 5EFIP-RE;

d) Relacão de Tomadores/obras

ll-

-

RET;

Se por ocasião da apresentação da nota íiscal, da íatura, do recibo orr do documento de cobranca

eouivalente não houver decorrido o__.8.r_q_z_o_..igg. l..,ar:_A..__Lgçel1ìjm9-ilo _ÍJ.o_..1:G-'T5, .poderão ser
anresentadas cóoias das euias de rec_olLì.!rÌìen_to. .r,e.lglgÍrtÊ!_jì_9_IêS_jDe_d jglanìe_rìte ante_rior,
devendo Q.-CONTRATADA apresentar a documcntq_ç_ã_o de_,vida.quando do ve.qcinrcnlgj=o prazo leeal
nara recolhiglcplo-.

lll

-

a jéO jpt'sscntação dessas comprovações assegura
p,aEFILqrìto respectivo e/ou os paÍ:amentos seguintes.

ao CONïR^IANTI o direito de sustar

L3127
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cLÁusulÁ DÉcrMA

PRTMETRA --DA SUBCoNTRATAçÃo,

c_EliÃo gu TRANSFERÊNCIA Dos DrRErros E

OBRIGACôES CONTRATUAIS.

A CoNTRATADA, não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmerrte, o objeto deste
ajuste.
çLLu-S^u,!+ 9"Éç!MA5_EF_U-N_D-A__qAALIEEA!Áo_pA_qUAN_rl"9Ap_E.q"o,_oClEIqleNIEÁIgq

A

CONTRATADA

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições cor'ìtratadas, os acréscirnos

ou

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, ate o linìite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
PARÁCRAFO ÚNICO

Ëverìtual alteração será

ob rigatoria me

nte forrralizada pela celebração de próvio termo aditìvo ao

presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal ns 8.666/1993.
cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA

o contrato poderá

.

DA REScIsÃo

ser rescindido, na forrna, com as consequências e pelos motivos previstos nos aÍtigos

77 a 80 e 86 â 88, da Lei liedera I ns 8,666/1993.
PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão adnìinistrativa,

prevista no arligo 79 dâ Lei Federal ns 8.666/1.993, bem corno no artigo 19, 529, item 3, do Decreto
Estadual ne 55.938/2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto Estadual ne s7.L59|ZQLL, na
hipótese da configuração de trabalho em caráter não eventual por pessoas físicas, com relação de
subordinaçâo ou dependência quando a CONTRATADA íor sociedade cooperativa.
c rÁ u s u

LA p ÉCI_MÁSU_ABIA:AAS.S_ANç-Õ__E5

pA RA

o cAs o

pE

r

N A

p rM

p

LE

M

E

NTo

A CONTRATADA ficará impedida de licitar c contratar com a Administração direta e indireta do Estado
de São Paulo, pclo prazo de ató 05 (cinco) anos, sc vier a praticar quaisqucr atos previstos no artigo 7e

da Lei Federal nç 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuizo da responsabilidade civil ou crìminal,
q ua

ndo cou ber.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trâta o cdput desta Cláusula poderá ser aplicada iuntamer'ìte com as multas previstas

na Resolução cuja cópia constitui ANExo lV do Edital indi
garantido o exercÍcio de prévia e anrpla defesa, e deverá ser

prea nìbulo deste instíume nto,

no

CAL,FESP. r'ìo "Sistema

L4127
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GOVERNO DO ESÌADO
DE SÃO PAULO
Administ.ação central
Galrinctê da Superintendênclâ

Eletrônico

de

Aplicação

e

Registro

de

Sanções Admìnìstrativas

-

e-Sanções",

no

endereço

www.esa ncoes.sp.gov. br, e também no "Cadastro Nacional de Emprêsâs lnidôneâs e Suspensâs

-

CElS",

no endcreço http://www.porta ltra nspa roncia.gov. br/ceis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções são autônomas e e epliceção de uma não exclui a de outra
PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserve-se no direito de descontar das fatures os valores correspondentes às multas

que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o
caso, efetuará a cobrança judicialmente.
PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que etentem contra o patrimônio público nacionel ou estrangeiro, contra princípios da
administraçâó públíca, ou que de qualquor Íorma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a
licitação ou ao longo da oxocução do contrato, será objeto de instauração de processo edministrativo de
respo nsa bilizâção nos termos da Lei Federel ne 12.846/ 2013 e do Decreto Estadual ns 60.I06/2OL4,

sem prejuízo da aplicação das sanções administratìvas previstas nos artigos 87 e 88 de Lei Federal
8.666/1993, e no ârtigo 7s da Lei Federal ns IO.5ZO/2OO7.

ne

çúuEu"t
Para

o fiel cumprimento de todas as obrigações assumìdas, a

CONTRATADA prestou gaÍantie sob a
modalidade deposito em dinheiro no valor de RS 5.952,00 (cinco mil, novecentos e cìnquenta e dois
reais), correspondente a 5% (cinco por cento), do valor da contr?teçã9_"99lle_9p_9!CÊEe__a_!Z_íd9d
meses, em conformidade com o disposto no artigo da Lei Federal ns 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A garantie deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

l. prejuÍzo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento

das

demais obrigações nele previstas;
ll. prejuízos causados à contratante ou a terceìro durante a execução do contrato;

lll. multas moratóriâs e punitivas aplicadas pela contratante à contratadai
lV. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciá rias, relacionadas à execução do Contrato, não
adimplidâs pela co ntrata da;
PARÁCRAFO SEGUNDO

^

cobertura prevista no Parágrafo Primeiro abrangerá todos os fatos

durante a vigência
t5
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DE 5ÁO PAUTO

Administldçâo Centlal
Grlrlnêtê da SuperintendêDcia

contratual, ainda que o sinistro seja conìunicado pela contratantc após a superação do Ìernìo íinal de
vigência da taralìtia.
PARÁGRAFO TERcEIRo

A garantia em dinheiro deverá ser eÍctuada em favor da conÌratante poÍ guia própria de recolhimento
em conta do Tesouro do Estado, que contemple a devida coÍÍeção monctária do valor depositado.
PARÁGRAFO qUARTO
Se a CONTRÂì'ADA

optar pela modalidade

segu ro-ga ra ntia, das condições especiais da respectiva apólice

deverá constar expressamente a cobcrtura de todos os eventos descritos nos Parágrafos Prinìeiro e
Segundo desta Cláusula. Caso a apólice não seja emitida de íorma a atender a cobettura prevista neste
Parágraío Quarto, a licitante vencedora poderá apresentar declaração, firmada pela seguíadorâ

emitente da apólicc, atestando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura dc
todos os cvcntos descritos Parágraíos Prinìeiro e Se6undo desta Cláusula.
PARÁGRAFO

qUINTo

No caso de alteração do valor do contrato, reajuste ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovadü nas mesmas condições e parâmetros, mantido o pcrcentual de que trata o
coput desta

Clá usu la.

PARÁGRAFO SEXTO

5e o valor da garantia for utilizado Ìotal ou parcialmcnte em pagatÌìento de qualquer obrigação, a
contratada obriga-se a fâzer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data enì que for notificada, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das sançÕes nele prcvistas.
PARÁGRAFO SÉTIMO

Não serão aceitas gaÍântias que incluam outras isenções de responsabilidadc que não as seguintes:

l. caso fonuito qy.ÍorJa maioí, nos termos do códieo Civil Blesìleiro.

ll.

DescuÍìprimcnto das obrigações pela CONTRATADA dccorrentes de atos ou faÌos irnputáveis

exclusivamentc à CONTRAI ANI F'
PARÁGRAFO OITAVO

Após a aferição do cumprimeÌìto lntegÍal de todas as obrigações contratuais, seÍá considcrada extìntâ a
Earatìtia cotÌì a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamcnto de importâncias
depositadas e, quando em dinheiro, será atualizada nìorìeta

riâ nì

e

nte, conÍÒrÍne dispõc o 5 49 do art. 56

da Lei Federâl ne 8.666/1993.
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çIAUSUIA

D_Éç!MA

sExrA

-

DrsPosrçÕEs FrNllI5

Fica ajustado, ainda, que:

l-

consideram-se partes inteBrantes

do presente Termo de Contrato, como sc ncle

cstivessem

tra nscritos:
a) o Editalmcncionado no preâmbulo e seus anexos.

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

Aplicam-se às omissões deste contraÌo as dÍsposiçóes nornìativas iÍìdicadiìs no preâmbulo destc
Termo de contraÌo e demais disposiçóes regulamentares pertinentes.

lll.

Para dirimir quâisquer questões decorrcntcs deste '[ermo de Contrato, não resolvìdas na esfera

administrativa, será competente o foro da Comarca da câpital do Estado de são Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas,

foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas)

vias de igual teor e forma que, Iido e achado conforrne pela CONTRATADA e pelà CONTRATANTE, vai por

elas assinado para que produza todos os eíeitos de Direito, na prescnça das testemunhas abaixo
idenl iÍica das.

são

Paulo,

.l

CONTRATANTE

ô

de

,vÍ\'\.{.{ì

de 201g

CONTRAT

LAURA M, J,

ES

Diretôrô

DA

Sócio Gcrcrrtc

TESTEMUNHAS:
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ANEXO A
1. DO OBJETO:

tem por objetivo a contratação dc cmpresa para prestação de serviços
de apoio às atividades administrativas, para ater'ìder a demanda do CEETEPS, inerentes à
PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE AUXILIAR DE SÉRV|çO OpERAcroNAr, pelo período de 15 meses,
contbrme especificações constantes deste Memorial Descritivo.
1..1.. A presente liciÌação

2. DEscRrçÃo DO pOSrO DE SERV|çO

ldentificação do
posto
Posto

I

Posto ll
Posto lll

Posto lV

DE

ApOtO

Horário

seção

do Núcleo

segunda a sexta-íeira das 8:00 ús

Seção de Expcdição

17:00 horas

Conr unicaçõcs Ad ministrativas

Segunda a sexta-íeira das 8;00 ás

Seção de Expedição

1.7:00 horas

Com unicaçõcs Ad ministrativas

Segunda a sexta-feira das 8:00 ás
1.7:00 horas

seção de Expedição do Núcleo de
Comunicações Administrativas

Segunda a sexta-feira das 8:0O ás

5eção de Expedìção

1.7:00 lìoras

Conìunicâções Administrativas

do Núcleo

do Núcleo

de

de

de

SEDE AOMINISTRATIVA SANTA IÊIGENIA

CINI'RO ISTAOUAL DÊ EDUCAçÃO TECNOLOGICA "PAULA 50UZA" _ CEETEPS
RUA DOS
r.40 * BATRRO 5ANTA TFTGENTA - 5ÃO pAUtO/Sp
^NDRADAS,

3. DESCRTçÃO DOS SERVTçOS

E

5UA5 QUANTTDADES MENSATS:

a) Receber as sacolas dos malotcs entregues pelos Corleios -,(A chefia que irá recebe-las);
b) Cortar os lacrcs, abrìr os malotes e retirar os docunìentos de denÌro da bolsa

-

3.588 rnensais:

c) Separar os docurnentos encanrinhados dos envelopes vazios com as relações de rcmcssas
dcvolvidas assinadas

-

80.13 3;

d) Separar os docunìentos encaminhados para as outras
cscola e errviados para outra escolâ

-

de Ensino, reccbidos
la 127
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e) Separar os docunìentos por Departamentos, Seções e Coordenadoria recebidos dâs Unidades

de linsino enviados à Administração

central- 67.144;

f)

Entregar os documentos aos diversos DepaÍtàÍnentos, seções
ad ministração Ccnlral - 67 .L44:

g) Guardal os malotes recebidos das

LJnidades

de

docurnentos e coloca-los em seus respectivos escaninhos

Ensino após

-

e

Coordenadorias da

a retirada de Ìodos

os

3.588;

h) Coníeccionar uma listagem dos malotes expedidos pare entreÊar aos meloteiros, anotando o

número do percurso e núnrero das bolsas de malotes

-

(elaborado por unr dos furrcionários da

Seção de Expedição);

i) Separar uma via da relação de remessa dos docunìentos recebidos pelos Departamentos da
Administração central que serão devolvidas às Unidades de ensino e outra via arquivá-las em
suas respectivas pastas

j) Distribuir nos

-

62.1?3;

escaninhos da Seção de cxpcdição os documentos recebidos de lJnidades de

Ensino que serão encaminhados para outras Unìdades de Errsino por meio do lnalote

-

5.1.53;

k) Separar as relações de remessas que foram assinadas pelas Unidades de Ensirìo e que serão
devolvidas parâ os Departamentos da Administração Central- 9.U4;

l)

Receber

e

distribuir nos escaninhos das Unidades de Ensino os docunìentos

dos

deparÌamentos da Administração ceÍìtral que seÍão enviados para âs UÍìidades de Ensino pelos
correios

-

63.183;

m) Fechar as bolsâs de malotes com lacrc, após a confcrcncia dc toda a documentação para
posterior retirada pelos correios - 3.588;
n) Devolver para as Unidades de [nsino as relações de remessa assinadas pelos Departamentos
da Adrninistração Cenúal

-

67 .L44;

4. QUADRo DE DESCRTçÃO DOs

SERvtçOs E SUAS QUANTTDADES MENSA|S E pEtO PER|OOO

i

CONTRATADO:

L

DÉscRrçÃo

DAS

qUANTIDADES

D_os

I

pEscRrçÃo

pAs

àqêNTrpApEs pos
),"...-..

'\I
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sERVrçO5 MENSATS

sERVtçOS PEtO PERtO0O

1s (qurNzE) MEsEs

Item b:3.588 mâlotes mensais

Item b: 53.820

Item c: 80.133 documentos rnensais

ìiãm c, r.zôr.ggs - total em 15 meses

lÌem d: 5.153
escola

pa ra

í:

separação de documentos de

- total em

Item d: 77.295

15 meses

escola

Item e: 67.144

Item

-

- total enì 15 meses

documentos se;:arados

-

-

67.Í,44

entíega dos docurnentos

Itcrn e: 1.007.160

-total

Item f; 1.007.160

- total em 15 mcscs

ern 15 meses

sepa rad os

Item g:
esca

n

Itenì

3.588

ma

lotcs colocados

nos

Item g: 53.820

de

Item i: 931.845

- total em

15 meses

in hos

i:

62.1,23

-

separação

5.153

-

distribuir nos cscaninhos

de relação

- total cm 15 meses

remeSSa

Itern

j;

Item j: 77.295

- total em

1.5

meses

documcntos dc escola para escola

Item k: 9.174

-

separação

de relação

dc

Itcm k: 137.610

- total em

15 nìeses

remessas enviadas aos dcpartamcntos da
ad ministração cc ntra

I

-

Item l: 63.183

distribuir nos cscaninhos
relações dc remessas para as u.ll.
Itenì m: 3.588

-

as

lÌem l: 947 .7 45 - tota I em 15 rneses

bolsas íechadas e colocadas os

Itern m: 53.820-totalern 15 nreses

(levolução às U.E das relações

Itern n: 1.007.160-totalenì 15 mcscs

lacres

IteÌn n: 67.144

de

-

remessas assinadas ÍJelos departamentos

da ad Ínìnistração

4.1.. erììpresa

é obrigada a fornecer aos empregados,

o

gratuita

EquipaÍnento de Prôteção

lndividual (EPl) âdequado ao risco, enì períeito estado de

nos termos da

NR 6.
20
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5. DAs CONDrçõES DE FORNECTMENTO DOS UNtFORMES:
5.1. Antes de iniciar â prestação de serviços previstos no Contrato e a cada 6 (seis) Íneses,

a

enìpresa contrâtada fornecerá uniíorme conìpleto, Íìovo, de primeira qualidade, a todos os
profissÍonais, coníorme quantidades mínimas descritas a scguir, dc acordo corn modelos
iníorrnados neste Mcmorial Dcscritìvo, com exceção do casaco de frio que deverá ser fornecido
no início do contrato e a cada 12 (doze) meses, não repassando, em hipótese algunìa, os custos
de qualquer ur'ìì dos itens de urriforme ao trabalhador e nem ao CEETEPS.
5.2. o quantitaÌivo individual padíâo para a cate8oria profissionalscrão os se6uintcs:

a)
b)

02 (duas) calças, em tecido dc nricrofibra (100% poliéster);

03 (trôs) blusas de mangas curtas ou 03 (três) camisas de mangas compridas ou curtas, em tecido
de a lsodão (100%);

c)
d)
e)
f)

01(um)casaco de frio;
02 (dois) cintos erìì couro legítimos;
02(dois) pâres de sapato em couro legitimo ou tênis; e
03 (três) pares de meias.

5.3. O uniforrne que apresentar defeitos ou desgastes, independente mente do prazo mínimo
estabelecido, deveíão seí substituídos pela empresa Contratada,

5.4. O uniforme, deverá conter o emblema da empresa, de forma visível, preferencialmente, na

própria camisa/blusa, podendo para isso coÌìter unì bolso, do lado esquerdo, para a sua
colocação. O tecido do uniforme deverá ser microíibra 100% polìéster, e o tecido da blusa
deverá ser 1o0% de algodão, de l! qualidade, oferecendo melhor aspecto, toque sedoso e
caimento, âlém de permitir ótima respiração, durabilidade, solidez das coÍes, mclhor aparência e
confo rto

6, ASpECTOS GERAtS DE EXECUçÃO O05 SERVTçOS
6.1. ErÌìpregâr, na execução dos scrviços, pessoaì devidanrente qualificado;

6.2. Forneccr aos empregados unifornres de uso

ob

para

acesso

às dependências do

CONTRATANTE;

6.2.7.

O uniforrne deverá sel folnecido a cada empregado, e

unto cornplelo, ôo irìício da
2t 127
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execução deste contrato, devendo ser substituídos a cada 6 (seis) meses ou quando solicitado pelo
Gestor do Contrato por motivo de desgaste prcmaturo.

6.2.2.

O conjunto de uniforme deverá ser cotnposto das peças e especiíicaçõcs citadas no item

5, devendo a eÍnpresa submeter arÌìostra do nrodelo a ser íornecido aos cmpregados,

ao

CONTRATANTE para aprovação, estando resguardado o dircito dc cxigir a substituição daqueles
julgados inadequados;

6.2.3. A CONTRATADA poderá ofereccr, às suas experrsas, não onerando de íorma alBuma cste
contrato, equipamentos que julgar convenientes para a períeita execuçâo dos servìços ou solicitalos ao Gestor do contrato, que submeterá a proposta à autoridade competentc pa|a a decisão.
6.3. A empresa contratada deverá fornecer aos seus empreBados, crachá de identificação personalizado,

contendo norne, cargo e foÌo recente.

6.4. Designar poí escriLo supervisor (es) tccnicamerrte habilitado (s), para adotar as providôncias
necessdrias ao bom andanìcnto dos serviços por intermédio dos quais serão mantidos os contatos
diários com os eÍÌìpreBados dcsignados pela CONTRATANTE;

6.5. Recrutar, cnì seu nome sob suâ inteira responsabilidade, os cmpregados necessários à perfeÍta
cxccução dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas,

prcvidenciários e fiscais previstos na legislação viBentc c de quaisquer outros enì decorrência de sua
condição de empregadora, seÍÌì quâlquer solidariedade do CONTRATANTE.
6.6. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante
vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exanìes médicos exigidos.

a

6,7. Eíetuar a reposição imediata de mão-de-obra nos casos de Íaltas, impcdinrentos, férias, licença,
demissão e outros casos análogos, de forma a não acarretar prejuízos à realização dos serviços. Não será
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).

6.8. Atcndcr de itnediato às solicilações quanto

a

substituições de empregados considerados

inadequados para a execução dos serviços.

6.9. Exercer controle sobre a assiduidadc
relatórios

ca

pontualidade dos seus etnpregados, apresentando

rne nsais de frequência,

6.10. Relatar todü e qualqucr irrcgularidade observada nos locals de

'*.\:.o

dos scrviços.
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6.11. Responsabilizar-se por quaisqueí aciderìtes que venham a scr vítimas os seus empregados em
atividade nas dependêncìas do €ONTRATANTE, quando em se|viço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais para o exercício das atividades.

6.12. Elaborar

c nìanter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução

de

corìsumo de energia elétrica, consunto de agua e Íeduçâo de produção dc resíduos sólidos, observadas
as nornras am bientais vigentes.

6.13. Manter, duÍante toda a execução deste contrato, todas as corrdições que culnìinaram eÍn sua
ha

bilitâçã o.

6.14. Providenciar para que todos os seus empregados em atividadc cumpram as lìornìas ìnternas
relativas à segurança dos locais onde serão executâdos os serviços.

6.15. Providenciar para que Lodos os seus empregados enr atividades mantenham disciplina nos locais
de execuç5o dos serviços, promovcndo a substituição, r'ìo prazo máxirno de 24 (vinte e quatro) horas
após à notificação, dc qualquer ernpregado cuja conduta seia conslderada inconveniente.

6.16. Instruìr e treinat seus empregados, quanto à prevençto de incêndios nas áreas da CONI-RAì ANTE;

23127
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rERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFTCAçÃO

CONTRATANTE: CEETEPS

-

CENTRO ESTADUAT

DE EDUCAçÃO TECruOIóEICA

''PAULA

souzA"
CONTRATADA:

VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CONTRAI'O:

Ne 051/2018

O BI ETO:

. ME

sERvtços DE Apoto MATERTAL Às attvtoaors opERActoNAts

E

ADM|N|STRATIVAS OE ENV|O, RECEBTMENTO OtSTtBU|çÃO E CONTROTE DE

MArorEs, REALTZADAS NA ADMTNTSTRAçÃo crrurnal runrro eo ruúclro
DE coMuNtcAçõEs ADMtNsrRATtvAs Do cEETEps,

Na qualidade de contratante e contratado, respectiva

nì

enÌe, do Termo acima idgntificado, e,

clentes do se0 encanìinhamento ao TRIBUNAL Dt CONTAS DO ESTADO, paÍa íins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso irìteresse, para, nos prazos
e nas íormas legais e regimentais, exerceÍ o direito da defesa, interpor recursos e o mais que coubcr.

OutrossìrÌì, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierern a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de contas do Estado de 5ão Paulo, de coníormidade com o artigo g0

da Lei Complementâr n" 709, de 14 de janeiro de 1993, píecedidos de nìensagem eletrônica

aos

interessad os.

5ão

Paulo, l'1,

CONTRATANTE

CONTRATADA

Nome: Laura M..J. Laganá
cargo: Diretora superinte ndente
E-mail lnstitucional; gd s @ cps.sp. gov. b r

Nome: David Domingues da Silva
Cargo: sócio Gerente
E-mail lnstitucional: corne rcia l.vin
É-mail pessoal: comercial
ce.com. br

É-mail

LAURA M.

de 2018.

de

I.

INGUES OA SILVA

24
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RESOLUçÃO qUE DISPõÉ SOBRE MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
RESOTUçÃO SDECTT Ne

r2,

DE 28-3-2014,

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais nq 8.666, de 21. de
junho de 1993 e ne 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estaduâl ie 6.544, de 22 de novernbro de
1989, no âmbito da Secretaria de DesenvolvÌrrento llconômico, Ciência, ì'ecnologia e Inovação.

o

SECRETÁR|O DE DESENVOLVTMENTO ECONÔN4tCO, CtÊNCIA, TECNOLOGTA E TNOVAÇÃO, com

fÌindamento no disposto no artigo 3e do Decreto ne 31..1.38, de 09 de janeiro de 1990,

REsOLVE:

Art. Le. Na aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81., inciso ll, da Lei Estadual ng 6.544, de
22, de novembÍo de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Leì FedeÍal ne 8.666, de 21, de junho de 1993,
e r'ìo artigo 7-'da Leì Federal ne 10.520, de 17, de julho de 2002, serão observadas as disposìções desta
Resolução.

Art. 29. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitaÍ ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujcitando-o à aplicação de multa, na forma estabelecida no artigo 59 desta
Resolução.

Art.3íì. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa

de

mora, observado o seguinte:

l-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:

a) para atrasos de até 30 (trinta) dìas: ÌÌìulta de O,2% (dois déciÍÌìos por cento) por dia de âtraso,
calculados sobre o valor global do contrato;
b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: rnulta de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de
atraso, calculados sobre o valoÍ global do contÍato;

ll-

eÌn se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
a) paÍa contratos coÍn valor de até RS 100.000,00 (cenr mil reais); multa de 0,2% ldois décimos por

cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não
cumprida;

b) para contratos com valor dc RS 100.000,01 (ccm nril leais e um ccntavo) ató RS 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso/ calculâdos sobre
o valor da obrigação contratualnão cLrÌÌìprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a

RS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um
centavo): nìulta de 0,4% (quatro déciÍnos por ceÍìto) por dia de atraso, calculados sobre o valor
diário do contrato;

lll

-

eÍn se lratando de seíviços contÍÌìuos: rrrulta de 30% (trinta por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contrato.
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519 O valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por ccnto) do
saldo íinanceiro ainda não reâlizado do contrato.
S29 A multa pelo atraso injustiíicado na execução do objcto do contrato será calculada a partir do
primeiro dia útilscguintc àquelc cm que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida.

Art.49. A inexecução parcialdo contrâto sujeitará o contratado à multa de rnora, observado o scguinte:

lll-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contÍnuos: multa de L0% ldez por
cenÌo) incidenLe sobre o valor da paÍcela não cumprida do contrato;
em sc tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços conlÍnuos:
a) para contratos com valor de ató RS 100.000,00 (cenr mil reais): multa de 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor da parcela rrão cumprida do contrato;

b) para contratos com valor de RS 100.0o0,o1. (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobrc o valor da parcela não
cumPÍida do contrato;
c) paía contratos coÍn valor igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo)
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

lll-

em se tratando de serviços contínuos: nìulta de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados soble o valor dìário do contrato.

Aít. 5e. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o seguinte:
l- em se tratando de compras ou de presÌação de servlços contÍnuos ou nâo: multa de 20% (vintc por
cento) incidente sobre o valor global do contrato;
ll- em se tratando dc cxecução de obras ou sefviços de errgenharia ou de serviços contÍnuos:

a) para contíatos coÍn valor de até

RS 100.000,00 (ccm

mil rcais): multa de 20% (vinte por cento)

incidentc sobre o valor global do corìtrato;

b) para contratos com valor de RS 100.000,01 (cenr mil reais c um ccntavo) até RS 500.000,00
(quinhentos mil rcais): multa dc 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor global do
cor'ìtrato;

c) parâ contratos com valor igualou superior a RS 500.000,01. (quinhentos mil

reais e um centavo):

multa de 10% (dez por cento) incidenÌe sobre o valor global do contrato.

AÍt.6-o. Configurada a ocorrêrrcìa de hipótese ense.jadora de aplicação da penalidade de nrulta, o
adjudicatário ou o contratado será notificado para, qurerendo, apreseÍìtar defesa prévia no prazo dc 5
(cinco) dias úteis, contados do píiÍÌìeiÍo (lia subsequente à data da sua

cação.
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51e Recebidâ

penalidade, darrdo ciência inequívoca ao ad.irtdicatário ou contratado,

52s A dcclsão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário OÍiciâl do Estado e
deverá conter o respectivo valor, o prazo para scu paEamer'ìto e a data a partir da qualo valor da
multa sofrcrá correção mor'ìetá ria.

O adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a ser

S3e

apresentado no plazo de 5 (cinco) dias úÌeis, contados da data do recebimento da notificação.

54s A decisão do recurso será publicada rro Diário oficial do Estado, sem prejuízo da notificação do
adjudicatário ou contrata do.

Art, 7s. Ao término do regular processo administrativo, garantìdos o contraditório e a ampla defesa,
multa aplicada será descontada da garântia do rcspcctivo contratado.

a

a multa aplicada for superior ao valor da garantia prcstada, além da perda desta, o
conlraLado responderá por sua complenìentação, mediânte descontos nos pagamentos
evcntualmente devidos pela Administrâção até sua totalquitação.

519 Se

52e Inexistindo pa6amcntos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público
estadual, na forrna prevista na Iegislação em vigor.

53s Decorrido

o

prazo estabelecido sem

o

pagamento da multa aplìcada serão ôdotadas as

providências pertinentes voltadas à sua cobrança iudicial.

Art. 8s. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuÍzo da cominação das dcmais
sanções administrativas previstas na Lei Federal rìe 8.666, de 1993, na Lei Ëederal ns 1.0.520, de 2002 e
na Lei Estadual6.544, de 1989.

Art. 99. Os editais de Iicitação deverão íarer Ìnenção expÍessa às normas cstabclccidas nesta Resolução,
cujo texto deverá integrar os respectivos cditais e contratos, na forma de anexo.

10. As disposições desta

^rt.
procedÍmentos
Art.
-1.,

(

1.1. Esta Resolução

às contratações resultantes

de

entrará em vigor na dnta da sua publicação, ficando revoBada a Resolução scTDE

de 22 de íevereiro de 1994

.

* Republicada por ter saído, no
)

origina

Resolução aplicaÍn-se tambénr

de dispensa ou de inexigìbilidade de licitação.

DQF , de ?9-03-2014, Seção l, páEinas, LLG e L77, com incolreções no

I
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