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CONTRATO n° 010/AMLURB/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017-0.101.566-4

PROCESSO SEI N° 8310.2018/0000221-9

CONCORRENCIA N° 01/AMLURB/2018

CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB.

CONTRATADA: CONSORCIO ECOSS AMBIENTAL

VALOR MENSAL GLOBAL: R$ 10.100.199,84 (dez milhoes, cem mil, cento e noventa e nove 
reais e oitenta e quatro centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 363.607.194,29 (trezentos e sessenta tres milhoes, seiscentos e 
sete mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos).

Aos 30 dias do mes de abril de 2019, a AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, 
entidade autarquica criada pela Lei Municipal n° 13.478/2002, com sede na Rua Azurita, n° 100, 
Caninde nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n° 15.359.708/0001-00, representada por seu 
Presidente, Senhor EDSON TOMAZ DE LIMA FILHO, nomeado conforme Titulo n° 32 - PMSP, 
publicado no DOC de 01/01/2017, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, o 
CONSORCIO ECOSS AMBIENTAL, com sede na Av. Jose Cesar de Oliveira, n° 181, cj. 310,
Vila Leopoldina, Municipio de Sao Paulo/SP, CEP: 053147-000, constituido pelas empresas 
CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
16.565.111/0001-85, com sede na Rua Santa Catarina, n°. 894, setor 2, Bairro Lourdes, Capital do 
Estado de Minas Gerais, CEP 30.170-084, sendo esta empresa lider do consorcio com 34% e neste 
ato representada pelo Senhor NUNO CASTANHO CORREIA GONSALVES, portador do 
registro nacional de estrangeiro RNE sob n.° G175867, inscrito no CPF/MF sob n.° 701.072.696-51 
e FLAVIO COSTA DINIZ, portador da cedula de identidade RG n.° 11.195.578, orgao emissor 
PC/MG e inscrito no CPF/MF sob n.° 045.491.306-01, e a empresa MB ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.126.468/0001-27, com sede na Av. Jose 
Cesar de Oliveira, n° 181, cj. 308, Vila Leopoldina, Capital do Estado de Sao Paulo, CEP 05317-000, 
sendo esta empresa consorciada com 33%, neste ato representada por MAURICIO STURLINI 
BISORDI, portador da cedula de identidade RG n° 13.208.568-9 - SSP/SP, e inscrito no CPF/MF 
sob n° 135.095.348-24 e a empresa TB SERVINGS, TRANSPORTE, LIMPEZA, \ ^ 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
60.924.040/0001-51, com sede na Pra9a Whitaker Penteado, n° 183, 2° andar, Jabaquara, Capital do 
Estado de Sao Paulo, CEP: 04307-050, sendo esta empresa consorciada com 33%, neste ato 
representada por NESTERSON DA SILVA GOMES, portador da cedula de identidade RG n° 
21.417.800-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 140.536.888-84 e LIDIA LEILA DA SILVA, 
portadora da cedula de identidade RG n.° 4.907.841-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.° 
032.719.178-33 doravante denominada CONTRATADA, nos termos do despacho de DOC 
016452621, constante do processo administrativo 2017-0.101.556-4 / SEI n° 8310.2018/0000221-9, 
publicado no DOC de 18/04/2019, as partes celebram o presente Contrato que se regera pelas 
disposi9oes da Lei Municipal n° 13.278 de 07 de Janeiro de 2002, do Decreto Municipal n° 44.279 de
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24 de dezembro de 2003, do Decreto Municipal n° 56.633 de 23 de novembro de 2015 e da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera9oes posteriores, e demais termos do processo 
administrativo supracitado e pelas clausulas e conduces a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licita9ao a Contrata9ao de Presta9ao de Serv^os Indivisiveis 
de Limpeza Publica e destina9ao final ambientalmente adequada e devidamente 
licenciada dos residues provenientes destes serv^os, subdividido em 06 (seis) Lotes, 
conforme Anexo II - Mapa da divisao da cidade por Lote, a serem executados no 
Municipio de Sao Paulo conforme descrito na Lei Municipal n° 13.478, de 30 de 
dezembro de 2002, inclusive os constantes no inciso V do art. 23, ou seja, a limpeza e 
desobstru9ao de bueiros, bocas-de-lobo, exclusive P090S de visita, galerias pluviais e 
correlates, exclusive da mesma forma, os previstos no inciso VIII do art. 23, que 
englobam a limpeza das areas e tanques de conten9ao de enchentes, alem do art. 24, que 
contempla os serv^os de natureza paisagistica ou urbanistica, correspondente ao Lote e 
Subprefeituras:

Lote V - Subprefeituras de Butanta, Pinheiros, Lapa, Pirituba / Jaragua e Perus,

Compreendem escopo do presente os referidos Serv^os Regulares, Servi90s Nao Regulares e 
Outros Serv^os.

Os Services Regulares se subdividem em:

Services Regulares Escalonados: Lavagem especial de equipamentos publicos, Limpeza e 
conserva9ao de monumentos publicos, Varri9ao manual e mecanizada de vias e logradouros publicos; 
Varri9ao de vias publicas durante e pos feiras-livres, lavagem e desinfec9ao de vias publicas pos 
feiras-livres; coleta seletiva e transporte de residues solidos organicos de feiras-livres; Coleta e 
transporte de residues solidos de varri9ao; Limpeza e desobstru9ao de bueiros, bocas de lobo e bocas 
de leao; Raspagem de terra e areia nas sarjetas; Capina9ao de vias e logradouros publicos; Pintura de 
meio fio, postes, muros e demais elementos; Coleta programada e transporte de residuos volumosos e 
entulhos; Limpeza de areas externas e internas de nucleos habitacionais de dificil acesso 
(assentamento urbano informal).

Services Regulares Demandantes: Remocao de animais mortos de proprietarios nao identificados 
em vias e logradouros publicos; Remocao de faixas e propagandas irregulares de postes, muros e 
demais elementos e pintura dos mesmos; Coleta e transporte de entulho e grandes objetos 
depositados irregularmente nas vias, logradouros e areas publicas e fomecimento, instalacao e 
reposicao de papeleiras e outros equipamentos de recepcao de residuos.

Service Regular Proprio: operacao e manutencao dos ecopontos, remocao e transporte de residuos; 
operacao, manutencao e monitoramento de patios de compostagem de residuos solidos organicos de 
feiras-livres.
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Services Nao Regulares: equipe para eventos especiais, operates emergenciais e services 
diversos, as quais ja estarao disponiveis nas Subprefeituras e serao acionadas conforme a 
necessidade para atendimento dos serv^os supra, sem prejuizo de suas atribuisdes.
Outros Servi^os: Compoem o objeto deste Contrato, a Central de Gestao de Ocorrencias (CGO 156), 
Site e fomecimento de Informa96es Digitais.
Todos os servi9os deverao ser executados nos termos do contido no Edital e seus Anexos, em toda 
area do Municipio de Sao Paulo representada pelo Lote V, correspondendo a area da circunscri9ao 
das Subprefeituras acima especificadas.

1.2. Passam tambem a integrar o Contrato, alem da proposta da CONTRATADA, o Edital 
que regeu o certame licitatorio Concorrencia Publica n° 01/AMLURB/2018, com todos 
os seus Anexos, e ainda quaisquer altera9des contratuais autorizadas que venham a ser 
celebradas, durante a vigencia deste, mediante termo de aditamento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECU^AC

2.1. A execu9ao sera feita no regime indireto de empreitada por pre90 global mensal.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO

Os servi90s que constituem o objeto deste Contrato deverao ser executados, nos 
primeiros 06 (seis) meses, em conformidade com os “Pianos de Trabalho” (relativos aos 
Servi90s Regulares Escalonados) apresentados e devidamente aprovados, atendidas todas 
as especifica9oes e elementos tecnicos constantes dos Anexos, Planilhas e demais 
elementos que integraram o procedimento licitatorio e se encontram anexados no 
processo n° 2017-0.101.566-4 / SEI N° 8310.2018/0000221-9.

3.1.

3.2. 01 (um) mes antes de vencido este periodo de 06 (seis) meses, a CONTRATADA devera 
apresentar a AMLURB o piano de trabalho para os proximos 12 (doze) meses, que sera 
submetido a expressa aprova9ao da AMLURB.

3.3. Apos a apresenta9ao e aprova9ao dos Pianos de Trabalho propostos pela CONTRATADA,
estes passarao a disciplinar a execu9ao dos serv^os.

3.4. A CONTRATANTE, desde logo, fica reservado o direito de solicitar a qualquer tempo a 
implanta9ao de altemativas operacionais diferentes dos “Pianos de Trabalho”, de forma a 
assegurar melhoria da qualidade dos serv^os.

3.5. Todos os produtos relacionados ao Plano de Trabalho deverao ser entregues de acordo 
com as especifica9oes tecnicas e formatos definidos pela AMLURB, da seguinte forma:

3.5.1. 02 (duas) copias em meio digital e 02 (duas) copias impressas em papel 
Lote.

. por
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3.5.2. O piano de trabalho dos servi90S regulares escalonados devera ser mantido 
atualizado, isto e, sempre que aprovada a altera9ao deste pela CONTRATANTE o 
mesmo devera ser atualizado no sistema e ter compatibilidade com os principals 
formatos GIS definidos pelo Open Geospatial Consortium, tais como os de formato 
Shape File (shp), Keyhole Markup Language (kml/kmz) e Geotiff;

3.5.3. Os recursos de hardware, software, suporte tecnico e banda larga necessarias, 
empregados pelas CONTRATADAS deverao obedecer a criterios de qualidade, 
seguran9a, objetivando garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade 
das opera9oes;

3.5.3.1. A CONTRATADA devera disponibilizar a entrega de no minimo 95% 
(oitenta e cinco por cento) de informa9oes via sistemas de conectividade para 
abastecer o Sistema de Monitoramento dos Serv^os da AMLURB.

3.6. A CONTRATADA devera fomecer copias de parte ou do conjunto dos Pianos de 
Trabalho vigentes, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

3.7. Apos a apresenta9ao e aprova9ao dos Pianos de Trabalho propostos pela 
CONTRATADA, estes farao parte integrante deste Contrato e passarao a disciplinar a 
execu9ao e a fiscaliza9ao dos serv^os.

4. CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO E DO PLANEJAMENTO

4.1. A CONTRATADA devera executar os serv^os nos termos previstos neste Contrato, 
Edital, Anexos bem como Pianos de Trabalhos em vigor.

4.2. Os Servi9os Regulares Escalonados, (descritos no Anexo I do edital) serao orientados 
conforme piano de trabalho vigente a ser apresentado pela CONTRATADA e deverao 
ser mantidos atualizados digitalmente conforme item 5.2 do Anexo I - Especifica9oes 
Tecnicas.
Servi9os Regulares Escalonados: Lavagem especial de equipamentos publicos, 
Limpeza e conserva9ao de monumentos publicos, Varri9ao manual e mecanizada de vias 
e logradouros publicos; Varr^ao de vias publicas durante e pos feiras-livres, lavagem e 
desinfec9ao de vias publicas pos feiras-livres; coleta seletiva e transporte de residues 
solidos organicos de feiras-livres; Coleta e transporte de residues solidos de varri9ao; 
Limpeza e desobstru9ao de bueiros, bocas de lobo e bocas de leao; Raspagem de terra e 
areia nas sarjetas; Capina9ao de vias e logradouros publicos; Pintura de meio fio, postes, 
muros e demais elementos; Coleta programada e transporte de residues volumosos e 
entulhos; Limpeza de areas extemas e intemas de nucleos habitacionais de dificil acesso 
(assentamento urbano informal).

4.3.

4.4. Os Servi9os Regulares Demandantes e o Servi90 Regular Proprio possuem uma 
programa9ao especifica e demandam a execu9ao dentro dos prazos determinados, em
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conformidade com o Anexo I do Edital que trata das Especifica9oes Tecnicas dos 
Servi90s, nos termos das clausulas deste Contrato. O mesmo devera ser atualizado no 
sistema e ter compatibilidade com os principals formatos GIS definidos pelo Open 
Geospatial Consortium, tais como os de formato Shape File (shp), Keyhole Markup 
Language (kml/kmz) e Geotiff;

Serv^os Regulares Demandantes: Remo9ao de animals mortos de proprietarios nao 
identificados em vias e logradouros publicos; Remo9ao de faixas e propagandas 
irregulares de postes, muros e demais elementos e pintura dos mesmos; Coleta e 
transporte de entulho e grandes objetos depositados irregularmente nas vias, logradouros 
e areas publicas e fomecimento, instala9ao e reposi9ao de papeleiras e outros 
equipamentos de recep9ao de residues.

4.5.

4.6. Os serv^os serao demandados via: notifica9ao por parte da fiscaliza9ao das 
Subprefeituras, de AMLURB e solicita9oes dos municipes atraves dos canals de 
comunica9ao (CGO 156 / Site e demais canais disponibilizados pela Prefeitura);

4.7. Servi90 Regular Proprio: opera9ao e manuten9ao dos ecopontos, remo9ao e transporte 
de residues; opera9ao, manuten9ao e monitoramento de patios de compostagem de 
residuos solidos organicos de feiras-livres.

4.8. Serv^os Nao Regulares: equipe para eventos especiais, opera9oes emergenciais e 
serv^os diversos, as quais ja estarao disponiveis nas Subprefeituras e serao acionadas 
conforme a necessidade para atendimento dos serv^os supra, sem prejuizo de suas 
atribui9oes.

4.8.LA solicita9ao dos serv^os nao regulares deverao ocorrer exclusivamente pela 
CONTRATANTE.

4.9. Os residuos potencialmente reaproveitaveis deverao ser dispostos nos locais indicados 
pela CONTRATANTE.

4.10. Os serv^os serao executados nas areas, vias e logradouros publicos das Subprefeituras 
referidas na Clausula Primeira e compreendem a execu9ao dos serv^os essenciais com 
supervisao tecnica e desenvolvimento tecnologico e implanta9ao dos pianos de melhoria 
do padrao de qualidade e modelo de gestao, constantes nas Especifica96es Tecnicas no 
Anexo I e demais Anexos do Edital do processo administrativo n° 2017-0.101.566-4 / 
SEI n° 8310.2018/0000221-9, que passam a integrar o presente.

4.11. Sistemas de Gerenciamento, Monitoramento e Informa9ao: Central de Gestao de 
Ocorrencias (CGO 156), Site e fomecimento de Informa9oes Digitais.

4.12. A supervisao tecnica, coordena9ao e o gerenciamento dos serv^os escopo desta 
Contrata9ao deverao ser exercidos por um engenheiro devidamente qualificado e 
designado pela CONTRATADA, e compreendem:
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Atividades gerais do sistema de trabalho operacional, organizacional, 
setorial e de frequencia;

4.12.1.

4.12.2. Atividades estrategicas de alocaqao de recursos humanos e materiais, 
organograma das equipes e distribuiqao, esquema fimcional, cronograma e 
logistica de atendimento das atividades gerais;

4.12.3. Atividades de seguran9a e medicina do trabalho que visam o 
atendimento as normas de higiene, saude e medicina do trabalho, nos termos 
da Consolidate das Leis do Trabalho, da Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77, 
e das Normas Regulamentadoras n°s 01, 05, 06, 07, 09, 15 e 18, aprovadas 
pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, do Ministerio do Trabalho e altera^oes 
posteriores;

4.12.4. Atividades de atendimento ao Programa de Educate Ambiental e 
Divulgaqao dos Serviqos Prestados;

4.12.5. Atividades de informatica, que visem o atendimento do Sistema de 
Monitoramento dos Serv^os;

4.12.6. Os serviqos de coordenaqao compreendem a analise, conferencia, 
controle, monitoramento e gerenciamento das atividades atraves de sistema 
informatizado de modo a garantir a plena executo dos serv^os e 
conformidade com as normas.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DESTINAQAO FINAL DOS RESIDUOS

5.1. Todos os veiculos carregados deverao passar por pesagem, obrigatoriamente, em 
balanqas indicadas pela CONTRATANTE e suas informaqoes georreferenciadas no 
sistema informatizado de gerenciamento e monitoramento de limpeza urbana;

5.2. A pesagem dos veiculos e a consequente descarga nas Unidades de Destinato Final, 
somente serao autorizadas mediante a apresentato do Manifesto de Carga que, 
obrigatoriamente, devera center as seguintes informa9oes:

5.2.1. Identifica9ao da empresa CONTRATADA;

5.2.2. Placas do veiculo;

5.2.3.Data da opera9ao;

5.2.4. Tipo do residue coletado;
5.2.5. A Prefeitura Regional de origem e respectivo setor de coleta.
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5.2.6.0 Manifesto de Carga apresentado devera ser retido pela Unidade de Destina9ao 
Final.

5.3. A confec9ao/fornecimento dos “tickets” de pesagem e de responsabilidade da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB.

5.4. Ao termino de cada opera9ao completa da pesagem, ou seja, a pesagem de entrada e de 
saida do veiculo na Unidade de Destina9ao Final, sera emitido um comprovante de 
opera9ao - “ticket” em, no minimo, 02 (duas) vias.

5.4.1.Uma das vias sera entregue a CONTRATADA imediatamente apos a pesagem, e a 
outra permanecera na Unidade de Destina9ao Final.

5.5. A Diretoria de Gestao de Servi90s da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - 
AMLURB - mantera arquivado o registro de cada opera9ao no sistema informatizado 
(via eletronica), de modo que, a qualquer momento podera haver a reprodu9ao dos dados 
relativos a cada opera9ao.

5.6. Nao serao permitidas opera9oes de pesagem de veiculos que nao estejam cadastrados no 
Sistema de Controle de Residues - SISCOR, ou outro que vier a substitui-lo.

5.7. A destina9ao final dos residues coletados na presta9ao dos serv^os devera ser em local 
ambientalmente adequado e devidamente licenciado, escolhido pela CONTRATADA, 
sem onus para a CONTRATANTE, salvo no caso de materias reaproveitaveis, que 
deverao ser destinados conforme orienta9ao da CONTRATANTE.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

6.1. O Gerenciamento dos serv^os objeto do Contrato sera exercido pela AMLURB, ficando 
a fiscaliza9ao a cargo das Subprefeituras. A AMLURB tern competencia concorrente 
para fiscalizar, sendo a unica responsavel pela elabora9ao de normas, procedimentos e 
diretrizes para o exercicio da fiscaliza9ao.

6.2. Cabera aos responsaveis pela fiscaliza9ao exercerem rigoroso controle no cumprimento 
do Contrato, fazendo cumprir todas as disposi9oes legais e do presente Contrato.

6.3. A CONTRATANTE ira monitorar via sistema todos os recursos moveis (veiculos, 
papeleiras, Pontos de Entrega Voluntaria - PEV's e outros) nos serv^os regulares 
escalonados, demandantes e proprios, a fim de medir a regularidade dos servi9os e, caso 
necessario, ajustar o piano de trabalho de acordo com as necessidades.

6.4. A fiscaliza9ao tera livre acesso a todas as dependencias da CONTRATADA destinadas a 
execu9ao do Contrato, inclusive as maquinas, ao pessoal, aos equipamentos e materiais 
da mesma, devendo esta ultima fomecer, quando solicitado, todos os dadps e elementos 
referentes aos servi90s contratados.
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7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor do presente Contrato para 36 (trinta e seis) meses e de R$ 363.607.194,29 
(trezentos e sessenta tres milhoes, seiscentos e sete mil e cento e noventa e quatro reais e 
vinte e nove centavos), sendo o valor mensal de R$ 10.100.199,84 (dez milhoes cem mil 
cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

7.1.

7.2. As despesas decorrentes da execute do Contrato, correrao por conta da dota^ao 
or9amentaria propria, rubrica de n° 81.10.15.452.3005.6007.3.3.90.39.00 - Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana - Varr^ao e Lavagem de Areas Publicas - Outros 
Servi^s de Terceiros - Pessoa Jundica - Tesouro Municipal, suportadas pelas Notas de 
Empenho n°s 326/2019, 327/2019 e 328/2019 nos valores de R$ 22.604.749,96 (Vinte e 
Dois milhoes e Seiscentos e Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa 
e Seis Centavos), R$ 21.939.904,37 (Vinte e Um Milhoes e Novecentos e Trinta e Nove 
Mil e Novecentos e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos) e R$ 21.939.904,37 (Vinte e 
Um Milhoes e Novecentos e Trinta e Nove Mil e Novecentos e Quatro Reais e Trinta e 
Sete Centavos) respectivamente, observado o principio da anualidade or9amentaria, 
quando da mudan9a do exercicio fmanceiro.

8. CLAUSULA OITAVA - DOS PREQOS E DOS REAJUSTAMENTOS

8.1. O PREQO GLOBAL MENSAL para a execu9ao dos servi9os serao aqueles constantes da 
proposta apresentada pela CONTRATADA, quando da licita9ao, ja incluso o B.D.I. 
proposto, com data base (lo) correspondente a data da apresenta9ao da proposta.

8.1.1.0s pre90s oferecidos remunerarao todas as despesas com a execu9ao dos serv^os 
citados, e devem compreender todos os custos com materials, mao de obra, 
transportes, encargos sociais, previdenciarios, fiscais, trabalhistas e demais 
despesas necessarias a correta execu9ao de todos os serv^os do objeto, de modo 
que nenhuma outra remunera9ao seja devida a CONTRATADA alem do pre90 
proposto.

8.2. Para fins de reajustamento, em conformidade com o § 1°, do artigo 3°, da Lei Federal n° 
10.192/2001, o lo (Indice Inicial) e o Po (Pre90 Inicial) terao como data base aquela 
correspondente a data limite para apresenta9ao da proposta e o reajuste economico sera 
concedido apos 01 (um) ano dessa data, conforme Decreto n° 48.971, de 27 de novembro 
de 2007.

8.3. Obedecidas as disposi9oes do § 4°, do artigo 4°, do Decreto Municipal n° 25.236, de 
29.12.1987, e suas altera9oes posteriores, a concessao de reajuste de pre90s, devera levar 
sempre em conta a periodicidade minima de 01 (um) ano, aplicando-se o indice de pre90s 
ao consumidor IPC/FIPE, nos termos das Portarias SF n° 142/2013 e SF n° 389/2017.
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8.3.1. As conduces ou periodicidade dos reajustamentos de pre^os acima estipulados 
poderao vir a ser alterados, caso ocorra superveniencia de normas federais ou 
municipals que disponham de forma diversa sobre a materia.

9. CLAUSULA NONA - DA MEDI^AO E DO PAGAMENTO

9.1. Cabera a AMLURB, a seu criterio, determinar o formulario padrao das med^oes 
resultantes da execute dos serv^os objeto dos Contratos.

9.2. Para fins de med^ao mensal serao considerados os serv^os executados no periodo 
compreendido entre o primeiro e o ultimo dia de cada mes, exce9ao feita a primeira 
medi^ao, cujo periodo sera a da assinatura da “Ordem de Initio” ate o ultimo dia do mes 
em pauta e a ultima medi^ao, cujo periodo sera do primeiro dia do mes ate o termino do 
Contrato.

9.3. Os servi90s serao conferidos, fiscalizados e atestados de acordo com as Especifica9oes 
Tecnicas - Anexo I, do Edital, seus Anexos e Plano de Trabalho em vigor.

9.3.1 O Sistema de Monitoramento dos Servi90s emitira mensalmente o relatorio dos 
servi90s executados RSE para atesta9ao do fiscal dos contratos nas 32 
Subprefeituras. Serv^os considerados nao executados pelo sistema de 
monitoramento serao descontados do pagamento do mes de referencia.

9.4. A CONTRATADA enviara, mensalmente, as Subprefeituras requerimento devidamente 
instruido com os Relatorios Mensais de Atividades - RMA, conforme modelos a serem 
definidos pela AMLURB, solicitando atesta9ao dos servi9os realizados aos fiscais 
designados pela Prefeitura Regional e subscri9ao do respectivo Prefeito Regional.

9.4.1.0 requerimento de que trata o item 9.4 devera ser protocolado ate o 2° dia util 
subsequente ao periodo/ mes de execu9ao.

9.5. Os servi9os serao conferidos pela fiscaliza9ao, de acordo com as especifica9oes tecnicas 
do Anexo I, ate o 5° (quinto) dia util subsequente ao periodo de abrangencia da med^ao 
considerada.

9.6. O valor da med^ao dos serv^os, sera obtido a partir do equivalente ao pre90 global 
mensal, sobre o qual incidira os percentuais relatives a avalia9ao de desempenho 
definidos no Anexo X, alem da verifica9ao da efetiva execu9ao, atraves relatorios de 
monitoramento e fiscaliza9ao da execu9ao dos servi90s.

9.7. Os servi9os regulares serao conferidos pela fiscaliza9ao, de acordo com as especifica9oes ' 
tecnicas do Anexo I e pre90 constante da proposta da CONTRATADA, ate o 5° (quinto) ^ 
dia util subsequente ao periodo de abrangencia da mediae considerada.
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Depois de verificada pela fiscalizasao e adotadas todas as providencias necessarias, 
cabera a Prefeitura Regional, providenciar a remessa do processo a AMLURB, para o 
devido pagamento.

9.8.

9.9. A CONTRATADA enviara mensalmente a AMLURB, requerimento, em formulario 
padrao, onde constem os servi90s realizados.

9.9.1.0 detalhamento de todos os servi90s prestados pela CONTRATADA devera ser 
submetido a conferencia e avalia9ao da AMLURB, ate o 10° (decimo) dia util 
subsequente ao periodo de abrangencia da med^ao e/ou fiscaliza9ao considerada, 
acompanhados da Nota Fiscal dos Serv^os.

9.10. Mensalmente sera verificada a Avalia9ao de Desempenho da CONTRATADA - ADC, 
conforme Anexo X.

9.11. Caso venha ocorrer a necessidade de providencias complementares por parte da 
CONTRATADA, a fluencia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a contagem a 
partir da data em que estas forem cumpridas.

9.12. A CONTRATADA e responsavel pela corre9ao dos dados apresentados, bem como, por 
erros e omissoes.

9.13. Depois de conferida a medi9ao e atestada sua corre9ao pela CONTRATANTE, a mesma 
sera enviada para o controle fisico-financeiro do Contrato e prosseguimento das 
providencias para libera9ao do pagamento.

9.14. O requerimento de medi9ao devera ser instruido com os relatorios dos servi90s realizados, 
bem como, com os documentos que serao apresentados pela CONTRATADA, em 
conformidade com o disposto no Decreto 54.873/14, regulamentado pela Portaria SF 
92/2014, 143/2014 e alterado pelas Portarias SF n° 08/2016 e n° 159/2017 tais como:

Nota Fiscal, Nota Fiscal Fatura, Nota Fiscal de Serv^os Eletronica ou 
documento equivalente;

9.14.1.

Copia do Contrato ou outro instrumento habil equivalente a sens termos9.14.2.
aditivos;

Copia da Nota de Empenho;9.14.3.

Ateste da Nota Fiscal, Nota Fiscal-Fatura, Nota Fiscal de Serv^os Eletronica 
ou documento equivalente, conforme disciplinado no Decreto n° 54.873, de 25 de 
fevereiro de 2014, e de acordo com o Anexo II da Portaria SF n° 92/2014;

9.14.4.

9.14.5. Demonstrative da reten9ao dos impostos devidos e outros descontos rpferentes 
ao pagamento da despesa; jjj

w
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9.14.6. Copia da “Ordem de Inicio” dos Serv^os, apenas no inicio da execi^ao dos
servi9os;

Medi9oes detalhadas que atestem os serv^os executados no periodo a que se 
refere o pagamento;

9.14.7.

9.14.8. Copia do ato que designou o fiscal do Contrato;

9.14.9. Prova de regularidade com o FGTS, Certidao Conjunta Negativa de Debitos 
relativos aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao e Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhistas, bem como, a inexistencia de pendencias inclusas no CADIN 
MUNICIPAL;

Lista com nomes dos funcionarios, utilizados para a execu9ao dos serv^os 
contratados, totalizados e separados por areas administrativa e operacional, 
respectivamente, tambem dos operacionais por fun9ao atribuida na realiza9ao dos 
serv^os.

9.14.10.

9.14.11. Apresentar documenta9ao nos termos do § 1° e 2°, do Artigo 1° da Portaria SF 
n° 92, de 16 de maio de 2014.

9.15. Caso a contratada nao esteja cadastrada como contribuinte neste Municipio, devera 
apresentar Declara9ao firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do nao 
cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de Sao Paulo, relativamente 
aos tributes relacionados com a presta9ao dos serv^os objeto deste contrato.

9.16. Caso a LICITANTE sediada fora do Municipio possua qualquer cadastro como 
contribuinte no Municipio de Sao Paulo devera apresentar Certidao Negativa Unificada 
de Tributes emitida pela Secretaria da Fazenda do Municipio de Sao Paulo.

9.17. Caso a interessada tenha sede no Municipio de Sao Paulo, devera estar inscrita no 
Cadastro de Contribuintes do Municipio, no Codigo 01325 (“varri9ao, coleta, remo9ao, 
incinera9ao, tratamento, reciclagem separa9ao e destina9ao final de lixo, rejeitos e outros 
residues quaisquer”) da IN SF/SUREM n° 08/11 - Anexo 1;

9.18. Nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n° 9.711, de 
20/11/98 e Instru9ao Normativa MF/RFB n° 971, de 13/11/09, a CONTRATANTE retera 
11 % (onze por cento) do valor da mao de obra constante na nota fiscal-fatura, a ser 
recolhida em nome da CONTRATADA;

9.19. No processamento de cada mediae devera apresentar a Nota Fiscal de Serv^os e sera 
descontada a parcela correspondente ao ISS - Imposto Sobre Serv^os, nos termos da Lei 
Municipal n° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, Decreto n° 53.151/12, relative aos 
serv^os executados.

9.20. Independentemente da reten9ao do Imposto Sobre Serv^os, fica o responsavel tributario 
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acresciinos legais, na
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conformidade da legislate aplicavel, eximida, neste caso, a responsabilidade de 
prestador de servisos, nos termos da Lei Municipal n° 14.042/2005.

9.21. Sera efetuado desconto do Imposto de Renda, nos termos da Legisla^ao em vigor.

9.22. Em caso de duvida ou divergencia, a fiscaliza9ao liberara para pagamento a parte 
inconteste dos serv^os.

9.23. O pagamento dos serv^os correspondera ao valor global mensal da proposta da 
CONTRATADA.

9.24. Para pagamento dos serv^os sera considerada a Avalia9ao de Desempenho da 
CONTRATADA - ADC, conforme Anexo X, verificado no mes da presta9ao dos 
serv^os.

9.24.1. Os resultados auferidos nos indices do item anterior poderao ensejar glosas na
medi9ao.

9.25. O pagamento sera efetuado por credito em conta corrente em uma das agencias do Banco 
Brasil S/A indicada pela empresa CONTRATADA em 30 (trinta) dias corridos, contados 
do adimplemento da obriga9ao, apos atesta9ao dos serv^os, observadas as disposi9oes do 
Decreto n° 51.197 publicado no DOC em 23 de Janeiro de 2010, da Portaria SF n° 92, de 
16 de maio de 2014 e altera9oes conferidas pela Portaria SF n° 143, de 08 de agosto de 
2014, Portaria n° 08 de 16 de maio de 2016 e Portaria n° 159, de 27 de junho de 2017.

9.26. Fica vedada a indica9ao de conta corrente de titular detentor de CNPJ diverse da 
CONTRATADA, ainda que de matriz ou filial.

9.27. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA da responsabilidade pelos serv^os 
executados ou implicara em sua aceita9ao.

9.28. Havera compensa9ao financeira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, 
mediante requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA, nos termos da Portaria 
SF n° 05/2012.

9.29. Para fins de calculo da compensa9ao financeira, o valor do principal devido sera 
reajustado utilizando-se o indice oficial de remunera9ao basica da caderneta de poupan9a 
e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 
poupan9a para fins de compensa9ao da mora (TR + 0,5% “(pro-rata- tempore)”, 
observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e a 
data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

9.30. Por ocasiao do pagamento final, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer a prova da 
quita9ao dos tributes exigidos pela legisla9ao.

(V
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10. CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

10.1. O prazo de vigencia do Contrato sera de 36 (trinta e seis) meses corridos, prorrogaveis 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, contados a partir da data fixada na “Ordem de 
Initio”, expedida pela AMLURB.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA 
CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os servi90s de acordo com sua proposta, piano 
de trabalho vigente e demais elementos que o compoem, especialmente o disposto no 
Edital e sens Anexos.

11.2. De acordo com a Resolugao n° 1025/09 - CONFEA, apresentar a competente Anota9ao 
de Responsabilidade Tecnica - ART, dentro de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da 
assinatura do Contrato.

11.3. A CONTRATADA assumira a total responsabilidade pela correta escolha do pessoal e 
dos equipamentos necessarios a perfeita execiupao dos servi90s objeto do Contrato, 
conforme piano de trabalho vigente.

11.4. Cabera a CONTRATADA manter veiculos e equipamentos de reserva, para utiliza9ao 
em caso de emergencia, de parada para manuten9ao preventiva, ou de avarias no 
equipamento normal.

11.5. A CONTRATADA sera a unica responsavel pela seguran9a dos trabalhos de sens 
empregados e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de 
equipamentos de prote9ao individual, adequados a cada tipo de servi9o.

11.6. A CONTRATADA devera tomar todas as providencias no sentido de serem cumpridas 
rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de preven9ao de acidentes 
vigentes.

11.7. A CONTRATADA devera fornecer e exigir o uso de uniformes a todos os seus 
funcionarios, conforme padrao a ser estabelecido pela AMLURB, podendo iniciar os 
servi90s com seu uniforme usual e devendo adequa-los aos padroes no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar do recebimento por escrito das orienta9oes sobre o assunto.

11.8. A CONTRATADA devera cumprir todas as obriga9oes trabalhistas e atender as Normas 
de Seguran9a, Saude e Medicina do Trabalho, constantes da legisla9ao vigente, nos 
termos da Lei Federal n° 6.514, de 22.12.77, da Consolida9ao das Leis do Trabalho, da 
Portaria n° 3.214/78 e Normas Regulamentadoras n°s 01, 05, 06, 07, 09 e 15 aprovadas
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pela Portaria n° 3.214 de 08.06.78 e Norma Regulamentadora n° 18 e/ou suas 
subsequentes altera9oes e demais dispositivos aplicaveis.

11.9. A CONTRATADA devera garantir a observancia, por parte de seus empregados, da 
proibi9ao de realizar cata9ao ou triagem dos residues coletados e de ingerir bebidas 
alcoolicas em servi9o, bem como, solicitar ou receber gratifica9oes ou donativos de 
qualquer especie.

11.10. A CONTRATADA sera responsavel pelo bom comportamento do seu pessoal no local 
dos serv^os.

11.11. A CONTRATADA devera fomecer, a cada um dos seus empregados, um cracha de 
identifica9ao, do qual conste o nome e logo da empresa, o nome e numero de inscri9ao 
do empregado e sua fun9ao, devendo, obrigatoriamente, ser portado de modo visivel 
enquanto estiver a servi9o, de forma a possibilitar sua identifica9ao.

11.12. A CONTRATADA sera responsavel pela manuten9ao da ordem e limpeza na execu9ao 
dos serv^os contratados.

11.13. Cabe a CONTRATADA atender rigorosamente todas as normas de procedimento 
impostos pela Fiscaliza9ao, quer em rela9ao ao pessoal, como ao transito de veiculos, 
materials e equipamentos dentro da Unidade de descarga.

11.14. A CONTRATADA devera apresentar-se ao servi90 todos os dias de trabalho com as 
equipes completas para a execu9ao das tarefas, em conformidade com o estabelecido no 
presente Contrato, proposta aprovada e piano de trabalho vigente.

11.15. A CONTRATADA sera responsavel por eventuais danos provenientes da ma opera9ao 
de seus funcionarios no manuseio dos veiculos, materials e equipamentos utilizados nos 
serv^os contratados.

11.16. A CONTRATADA sera a unica responsavel, durante a vigencia do Contrato, perante 
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de materials e equipamentos, 
excluida a Municipalidade de quaisquer reclama9oes ou indeniza9oes.

11.17. A CONTRATADA arcara integralmente com os custos decorrentes dos seguros 
necessarios, inclusive os relatives a responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de 
danos materials e/ou pessoais causados a seus empregados e a terceiros.

11.18. A CONTRATADA devera manter em perfeito estado de conserva9ao e funcionamento 
os equipamentos utilizados para a execu9ao dos serv^os, bem como, a frota de veiculos, 
com no maximo 05 (cinco) anos de uso, durante toda vigencia contratual.

11.19.0 veiculo cadastrado ficara individualizado, nao podendo ser utilizado em outro 
Contrato.

%
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11.20. O descadastramento dos veiculos podera ser solicitado pela CONTRATADA, desde que 
por motivo justiflcado e aceito pela CONTRATANTE, sendo que, quando necessario, a 
CONTRATADA devera atender a determinate) de substitui^ao dos veiculos cadastrados.

11.21. Durante a vigencia do Contrato, o prazo estimado para os procedimentos 
administrativos de substituito de veiculos (descadastramento e cadastro do novo veiculo) 
sera de no maximo 15 (quinze) dias uteis.

11.22. A CONTRATADA devera manter cadastro permanentemente atualizado na 
CONTRATANTE, que fiscalizara a manutento da idade da frota, especificada nos 
dispositivos anteriores, devendo os veiculos e equipamentos, devidamente 
individualizados, ficarem vinculados aos servi90s contratados.

11.22.1. Somente os veiculos e equipamentos devidamente cadastrados, na forma do 
dispositive anterior, poderao ser utilizados na executo dos serv^os contratados.

11.22.2. A CONTRATADA devera proceder a pintura, em cada veiculo e equipamento, 
do prefixo operacional indicado pela CONTRATANTE, por ocasiao do 
cadastramento, conforme padrao existente, e que sera utilizado nos relatorios de 
pesagem.

11.22.3. A CONTRATADA devera submeter seus veiculos e equipamentos 
cadastrados, a vistorias periodicas, sempre que a CONTRATANTE o exigir.

11.22.4. As substitutes dos veiculos vinculados ao Contrato somente serao 
autorizadas pela CONTRATANTE, se a idade dos veiculos estiver dentro dos 
limites estabelecidos no subitem 13.22.

11.22.5. Os veiculos deverao ser mantidos em perfeitas conduces de operate, 
inclusive as unidades de reserva.

11.22.6. Os veiculos devem trazer, alem das placas regulamentares, as indica9oes 
necessarias ao reconhecimento da CONTRATADA de acordo com modelo 
padronizado pela CONTRATANTE.

11.22.7. A padroniza9ao visual dos veiculos e equipamentos devera ser efetuada pela 
CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 
realiza9ao da vistoria previa pela CONTRATANTE, de acordo com as cores e 
dizeres a serem determinados pela mesma.

11.22.8. Todos os veiculos e equipamentos utilizados nos serv^os de limpeza publica 
deverao respeitar os limites estabelecidos em Lei para fontes sonoras e emissao de 
gases.

11.23. Fica expressamente vedada, a CONTRATADA, a explora9ao de publicidade nos 
veiculos e equipamentos ou nos uniformes dos empregados envolvidos na execu9ao dos
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somente poderao conter dizeres ou simbolos autorizados pelaservi90s, que 
CONTRATANTE.

11.24. A CONTRATANTE podera fomecer etiquetas de identifica^ao a CONTRATADA que 
devera instalar e manter esses dispositivos, que deverao ser afixadas de acordo com as 
especifica9oes estabelecidas, e sem as quais as opera95es de pesagem poderao ser 
desabilitadas.

11.25. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execu9ao do Contrato, 
compatibilidade com as obriga9oes por ela assumida, todas as conduces de habilita9ao e 
qualifica9ao exigidas na licita9ao.

11.25.1. A CONTRATADA devera exibir, sempre que solicitado pela Fiscaliza9ao, a 
documenta9ao pertinente a demonstra9ao de manuten9ao de regularidade e 
cumprimento dos encargos socials, trabalhistas e fiscais.

11.26. A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa e 
eficiente execu9ao dos servi9os e dos eventuais danos deles decorrentes, de acordo 
as normas do Edital e seus Anexos, do Contrato, e demais documentos que o integram.

em

com

11.27. Caso a CONTRATADA venha a substituir o responsavel tecnico no decorrer da 
execu9ao dos serv^os, se obriga a apresentar para aprova9ao previa da 
CONTRATANTE os dados e as qualifica9oes tecnicas do novo candidate, devendo ser 
observadas as conduces estabelecidas no Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA 
CONTRATANTE

12.1. Fomecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos, 
inclusive emitir a “Ordem de Initio” dos Serv^os.

12.2. Vistoriar os equipamentos para a realiza9ao dos 
''Ordem de Inicio”.

12.3. Proceder a analise e

12.4. Acompanhar e fiscalizar, juntamente com as Subprefeituras, permanentemente a 
execu9ao dos servi9os, visando o atendimento das normas, especifka96es e instru96es 
estabelecidas, devendo intervir quando necessario, a fim de assegurar sua regularidade e 
o fiel cumprimento do Contrato.

12.5. Calcular, mensalmente a Avalia9ao de Desempenho da CONTRATADA, 
das empresas de auditoria a serem contratadas.

12.6. Expedir, por escrito, as determina9oes

servi9os. anteriormente a emissao da

aprova9ao do Plano de Trabalho e suas eventuais altera9oes.

com auxilio

e comunica9oes dirigidas a CONTRATADA. /|w
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12.7. Exigir a troca de veiculo ou equipamento que nao seja adequado as caracteristicas e 
necessidades do servi90.

12.8. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato e legislate vigente.

12.9. Remunerar os services contratados, na forma e conduces pactuadas.

12.10. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informa96es referentes aos serv^os, objeto da 
presente contrata9ao.

12.11. A CONTRATANTE, atraves de notifica9ao por escrito a CONTRATADA, podera 
solicitar, no prazo de 48 (quarenta e oito) boras, o afastamento de qualquer empregado da 
mesma que nao tenha comportamento adequado, nao cabendo, em caso de dispensa, 
qualquer responsabilidade a Municipalidade.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA

13.1. Conforme Decreto n° 58.400 de 10 de setembro de 2018 a contratada tera ate 15 (quinze) 
dias impreterivelmente, da assinatura do Contrato para prestar garantia, em qualquer 
das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato, observado o disposto na Portaria SF 76, de 22 de 
mar90 de 2019 da Secretaria Municipal da Fazenda, que sera restituida, apos recebimento 
definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da contratada, obedecidas as 
normas aplicaveis a especie.

O prazo de validade da garantia, nas modalidades fian9a bancaria, seguro 
garantia ou titulos da divida publica devera ser de, no mmimo, 180 dias apos o 
termino do prazo contratual.

13.2. A garantia e seus refor90s da CONTRATADA responderao por todas as sa^oes 
pecuniarias exigiveis apos o encerramento do contrato.

13.1.1.

13.3. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fian9a bancaria deve explicitar a \ N 
cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato a \ \ 
CONTRATANTE. \\

)

13.4. A garantia prestada devera ser substituida automaticamente pela CONTRATADA \
quando da ocorrencia de seu vencimento, independentemente de comunicado da ’
CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, 
sob pena de incorrer nas penalidades previstas.

13.5. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, 
respeitadas as modalidades previstas.

13.6. O refor90 e/ou a regulariza9ao da garantia, excetuada a hipotese prevista no item 13.4, 
devera ser efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados do*reeebimento da
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comunica9ao, feita por escrito pela CONTRATANTE, sob pena de incorrer a 
CONTRATADA nas penalidades previstas.

13.7. O prazo acima aludido podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando 
solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo 
justificado e aceito pela CONTRATANTE.

13.8. Por ocasiao do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execute e seus 
reforms, serao liberados ou restituidos apos a liquidate das multas aplicadas, ou apos a 
dedu9ao de eventual valor de condena9ao da CONTRATADA.

13.9. Apos o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer o 
levantamento da garantia devera apresentar os seguintes documentos:

Pesquisa fonetica em nome da empresa CONTRATADA, junto a Just^a do 
Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo a9oes em curso contra a 
CONTRATADA, e estando o Municipio de Sao Paulo no polo passivo da a9ao, a 
empresa devera apresentar Certidao de Objeto e Pe atualizada das a9oes existentes;

13.9.1.

Caso a Administra9ao Publica Municipal figure no polo passivo de alguma 
a9ao trabalhista, esta se reserva o direito de reter a fian9a ate final decisao da 
Just^a Trabalhista, nos termos da Sumula n° 331 do TST, sem prejuizo de outras 
medidas cabiveis para seu complete ressarcimento.

13.9.2.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. Em caso de inexecu9ao total ou parcial deste ajuste, a CONTRATADA esta sujeita as 
consequencias previstas na Se9ao V do Capitulo III da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e demais normas aplicaveis.

14.2. A CONTRATADA esta sujeita, ainda, independentemente de advertencia e/ou 
interpela9ao judicial ou extrajudicial, as multas infra, cujo calculo tomara por base o 
valor contratual reajustado, de acordo com o previsto na clausula 7a do presente ajuste.

14.2.1. Multa pela inexecu9ao total do Contrato de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor contratual;

14.2.2. Multa pela inexecu9ao parcial dos serv^os, conforme gradua9ao estabelecida 
nas tabelas seguintes:

CORRESPONDENCIAGRAU
1 0,006% do valor mensal do Contrato
2 0,012% do valor mensal do Contrato
3 0,024% do valor mensal do Contrato /
4 0,048% do valor mensal do Contrato
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5 0,096% do valor mensal do Contrato

14.3. Para efeito de aplica9ao de multa fica estabelecido, conforme o quadro abaixo:

DESCRICAO INCIDENCIAITEM GRAU
Utilizagao de veiculos, conteineres ou 
equipamentos, sem padroniza9ao visual, 
sem cadastro, cadastro irregular, falta de 
identifica9ao (prefixo operacional) ou 
acima da idade maxima de 05 (cinco) anos, 
apos os prazos contratualmente previstos.

14.3.1 4 Por ocorrencia e por dia

Uso de veiculos sem conduces de limpeza 
e conserva9ao, ou veiculos que causem o 
derramamento de detritos no trajeto.

14.3.2 3 Por ocorrencia e por dia

Recebimento/solicita9ao de vantagens 
indevidas, uso de bebidas alcoolicas ou 
drogas, falta de urbanidade do pessoal em14.3.3 2 Por ocorrencia

servi9Q.
Pela execu9ao de servi90s ou recolhimento 
de residues que nao constem no objeto do 
presente Contrato.

14.3.4 2 Por ocorrencia

Impedimento do acesso da fiscaliza9ao as 
oficinas e a outras dependencias utilizadas 
pela CONTRATADA,

Por ocorrencia414.3.5

Nao atendimento de adequa9ao, reparo das 
instances, equipamentos e veiculos da 
CONTRATADA apos determina9ao pela 
Fiscaliza9ao.

Por ocorrencia14.3.6 2

Pelo nao fornecimento de informa96es, 
relatorios mensais e planilhas dentro do 
prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

Por ocorrencia e por dia 
de atraso14.3.7 2

No caso de nao atendimento, dentro do 
prazo de 48 (quarenta e oito) boras, da 
determina9ao de substitui9ao de 
empregado.

Por ocorrencia214.3.8

Funcionamento do ECOPONTO/PATIO
Por ocorrencia e por diaDE COMPOSTAGEM com equipe ou 

guami9ao incompleta.
214.3.9

Nao cumprimento dos horarios 
estabelecidos para funcionamento do 
ECOPONTO/PATIO Por ocorrencia e por dia514.3.10 DE
COMPOSTAGEM.
Por servi9os de limpeza e manuten9ao do 
ECOPONTO/PATIO
COMPOSTAGEM nao realizados ou

Por ocorrencia e por diaDE 514.3.11
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incompletos.

Nao instalasao do aparelho de 
monitoramento nos veiculos e tags em 
equipamentos, decorrido o prazo 
contratualmente previsto para instala^ao.

Por veiculo 
equipamento por dia

ou14.3.12 1

Uso de sacos plasticos para recolhimento 
de detritos de varr^ao sem a cor 
determinada pela AMLURB e/ou sem 
logotipo de identifica9ao da 
CONTRATADA.

14.3.13 Por ocorrencia1

Nao ensacar os residues coletados14.3.14 2 Por ocorrencia
Nao recolhimento dos sacos provenientes 
da varri9ao ate o termino do respective 
tumo14.3.15 2 Por ocorrencia e por setorque foram executados osem
servi90s.
Inexecu9ao de serv^os objeto do Contrato 
com equipe incompleta ou guami9ao em 
desacordo com o Plano de Trabalho em14.3.16 2 Por pessoa faltante

vigor.
Execu9ao parcial ou inexecu9ao de servi9o 
demandados pela Prefeitura Regional ou 
AMLURB.

14.3.17 2 Por ocorrencia

Nao cumprimento de Ordem de Servi90 
para execu9ao de serv^os de eventos, 
opera9oes emergenciais e serv^os 
diversos, emitida pela CONTRATANTE.
Por atraso na entrega do piano de trabalho, 
nos termos da Clausula Terceira deste 
Contrato.

Por ocorrencia14.3.18 5

Por ocorrencia e dia de 
atraso14.3.19 5

Altera9ao do piano de trabalho sem previa 
aprova9ao da AMLURB e/ou sem previa 
comunica9ao aos municipes dos serv^os e 
horarios em que serao realizados ou da 
altera9ao dos mesmos.

Por ocorrencia14.3.20 5

Nao disponibilizar a entrega de 95% de 
informa9oes via sistemas de conectividade 
para abastecer o Sistema de 
Monitoramento dos Serv^os da AMLURB

Por servi90 a ser 
executado sem conexao14.3.21 5

Falta de cumprimento de determina9ao 
para controle de tara de veiculos. Por ocorrencia14.3.22 2
Por estacionamento de veiculo em local
improprio, por obstru9ao desnecessaria ao 
transito e outras infra9oes graves no 
transito, que comprometam a imagem da 
Prefeitura.

Por veiculo e por 
ocorrencia14.3.23 2 i#

Falta de uniforme, equipamentos de14.3.24 3 Por ocorrencia
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seguran9a e utensilios de trabalho.
Por dia de atraso na implanta9ao de 
qualquer um dos serv^os.14.3.25 3 Por ocorrencia

Por serv^os de varri9ao nao realizados, 
incompletos, falta total ou parcial dos 
numeros de varri9ao determinadas em vias 
ou logradouros publicos, nao cumprimento 
dos horarios determinados nos Pianos de

14.3.26 2 Por ocorrencia

Varri9ao.
Em razao de inconformidade na 
manuten9ao favoravel do ADC - 
Avalia9ao de Desempenho da 
CONTRATADA.

14.3.27 5 Por ocorrencia

Nao comparecimento nos horarios e locais 
estipulados.14.3.28 1 Por ocorrencia

Por fraude ou tentativa na pesagem dos 
residues ou pela descarga em local nao 
licenciado.

14.3.29 5 Por ocorrencia

Por nao apresentar no prazo 
documentos/garantia estipulado 
Contrato.

14.3.30 Por ocorrencia5em

14.3.31 Pela nao execu9ao do Plano de Trabalho Por ocorrencia5
Por falta da apresenta9ao da documenta9ao 
exigida pela Portaria SF n° 92/2014, sobre 
o valor decorrente da med^ao.

14.3.32 5 Por ocorrencia

Por falta de higieniza9ao, esvaziamento e 
reposi9ao de sacos nas papeleiras.14.3.33 2 Por ocorrencia

Por falta de higieniza9ao e esvaziamento 
nos PEV’s14.3.34 2 Por ocorrencia

14.4. Para efeito de aplica9ao de multa fica estabelecido:

As penalidades sao independentes e a aplica9ao de uma nao exclui a de outras, 
nem tampouco os procedimentos de Avalia9ao de Desempenho da 
CONTRATADA - ADC e suas consequencias, nos termos do Anexo X.

14.4.1.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento 
a que tiver direito a CONTRATADA, apos esgotados os recursos administrativos.

14.4.2.

14.4.3. O ato normative que rege o processo de ocorrencias e aplica9ao de multa 
encontra-se descrito no Anexo XVI do edital
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14.5. Constatado o descumprimento da legislate) trabalhista, sem prejuizo das demais 
penalidades cabiveis, poderao ser aplicadas as penalidades dispostas nos artigos 78, XII e 
88, III, ambos da Lei Federal n° 8.666/93, observados os principios do contraditorio e da 
ampla defesa, nos termos do estabelecido no art. 2° do Decreto Municipal n° 50.983/09.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - CREDENCIAMENTO

15.1. A CONTRATADA devera efetuar o credenciamento junto a AMLURB em ate no 
maximo 30 (trinta) dias corridos apos a assinatura do Contrato, sendo que referido 
credenciamento a sujeitara ao cumprimento dos principios fundamentais do Si sterna de 
Limpeza Urbana, em atendimento ao disposto na Lei n° 13.478/02.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1. O Contrato podera ser rescindido pela CONTRATANTE, de pleno direito, nos casos 
previstos pelo artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera9oes e, especialmente:

16.1.1. Em caso de transferencia do Contrato, no todo ou em parte, sem 
consentimento expresso da CONTRATANTE;

16.1.2. Na ocorrencia do disposto no subitem 2.5.6 do Anexo X - Avalia9ao de 
Desempenho da CONTRATADA;

16.1.3. Na persistencia do cometimento de infra9oes contratuais, apos aplica9ao das 
penalidades previstas na Clausula Decima Quarta deste Contrato;

Manifesta impossibilidade, por parte da CONTRATADA, de cumprir as 
obriga9oes assumidas.

16.1.4.

16.2. A rescisao do Contrato, unilateralmente pela CONTRATANTE, acarretara as 
consequencias previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera9oes, em especial:

Assun9ao imediata do objeto do Contrato, por ato proprio da 
CONTRATANTE, lavrando-se termo circunstanciado;

16.2.1.

16.2.2. Ocupa9ao e utiliza9ao dos locais, instances, equipamentos, materiais, 
veiculos e pessoal empregados na execu9ao do Contrato, necessaries a sua 
continuidade, os quais serao devolvidos posteriormente.

16.2.2.1. Caso nao ocorra a devolu9ao, cabera ressarcimento, mediante previa
avalia9ao;

16.2.3. Perda da garantia contratual;
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16.2.4. Responsabilizasao por prejirizos causados ao Munidpio.

16.3. A CONTRATANTE podera assumir a execi^ao dos servi90s independentemente da 
rescisao contratual, na hipotese da CONTRATADA nao conseguir deter movimento 
grevista, legal ou nao, que paralise ou reduza os trabalhos, por um periodo superior a 72 
(setenta e duas) boras, podendo, apos esse prazo, operar os equipamentos da 
CONTRATADA com seu pessoal, por conta e risco desta.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDI^OES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O objeto do Contrato somente sera recebido, pela Unidade Requisitante, quando 
perfeitamente de acordo com as conduces contratuais, e demais documentos que fizerem 
parte do ajuste, consoante o disposto no artigo 73, inciso I, alinea “a” e “b” da Lei 
Federal n° 8.666/93 e demais normas pertinentes.

17.2. A Fiscaliza9ao, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a 
autoridade superior, mediante relatorio circunstanciado, que servira de base a lavratura 
do Termo de Recebimento Provisorio.

Para emissao do relatorio circunstanciado de que trata o item anterior, a 
fiscaliza9ao podera quando for o caso, consultar as Subprefeituras no tocante aos 
servi90s executados.

17.2.1.

17.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado "ex-oficio", pelo responsavel por 
seu acompanhamento e fiscaliza9ao, dentro de 15 (quinze) dias corridos a partir do 
termino do prazo contratual e/ou dos serv^os contratuais.

17.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado pela Diretoria de Gestao de Serv^os da 
AMLURB, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro do prazo de 
90 (noventa) dias corridos, apos o Termo de Recebimento Provisorio que comprove a 
adequa9ao do objeto aos termos contratuais.

17.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre9ao e seguran9a dos 
servi9os executados, subsistira na forma da Lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo.

17.6. Apos o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a CONTRATADA para requerer 
o levantamento da garantia devera apresentar o seguinte documento:

17.6.1. Pesquisa fonetica em nome da empresa CONTRATADA, junto a Justi9a do 
Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo a9oes em curso contra a 
CONTRATADA, e estando o Munidpio de Sao Paulo ou AMLURB no polo 
passive da a9ao, a empresa devera apresentar Certidao de Objeto e Pe atualizada 
das a9oes existentes; 1 \
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17.6.2. Caso a Administrate) Publica Municipal ou a AMLURB figure no polo 
passive de alguma ato trabalhista, esta se reserva ao direito de reter a garantia ate 
final decisao da Just^a Trabalhista, objetivando respaldar a Municipalidade de 
eventual condena^ao trabalhista nos termos da Sumula n° 331 do TST, sem 
prejuizo de outras medidas cabiveis para seu complete ressarcimento.

17.7. A Garantia que trata o sub-item 13.1 so sera liberada apos a emissao do Termo de 
Recebimento Definitive que trata o sub-item 17.4.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSI^OES GERAIS E FINAIS

18.1. A CONTRATANTE podera, a seu exclusive criterio, durante os ultimos 30 (trinta) dias 
corridos, da vigencia do Contrato, determinar a gradativa reduto dos serv^os, caso 
pretenda implantar novo Contrato.

18.2. As altera9oes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
altera9oes.

18.3. A CONTRATADA tern pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, 
dos locals e de todas as conduces gerais e peculiares dos serv^os a serem executados, 
nao podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito 
cumprimento do Contrato.

18.4. As partes elegem desde ja, explicitamente, o foro da Fazenda Publica da Comarca da 
Capital para o deslinde de quaisquer questoes que eventuahnente surjam por for9a do 
presente Contrato.

18.5. A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, dentro de 60 (sessenta) dias 
da assinatura do contrato, a comprova9ao da constitute do consorcio.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - ANTICORRUPCAO

19.1. Para a execu9ao deste Contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quern quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern 
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermedio de outrem, qualquer 
pagamento, doa9ao, compensa9ao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou 
beneficios de qualquer especie que constituam pratica ilegal ou de corrup9ao, seja de 
forma direta ou indireta, quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele nao 
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 
forma."
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20. CLAUSULA VIGESIMA - REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

20.1. Na hipotese de melhorias de produtividade e de processes, conforme descrito no item 
4.13 do Edital, e que tiverem reflexo na reduce de custos, de modo a beneficiar 
qualquer das partes - CONTRATANTE E CONTRATADA, sera realizado o 
reequilibrio economico financeiro do contrato, mantendo a equagao economica na forma 
originalmente licitada.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor 
que, lidas e achadas conforme, vao assinadas e rubricadas pelas partes CONTRATANTES e 
testemunhas.

Sao Paulo, 30 de abril de 2019.

EDSON TOIV 
PRESID

Z DE LIMA FILHO
TE - AMLURB

NUNO CASTANHO CORREIA GONSALVES
CONSITA TRATAMENTO DE RESJDUOS S/A

LAVIO COSTA JMNI
RATAMENTO DE RESIDUOS S/ACONS

MAURIC/O S 
MB ENGENHARIAJ TE LTDA

L
LID^A

TB SERVigOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCL
A DA SILVA

RECURSOS HUMANOS S.A

NESTERSeFtpAHSILVA GOMES
ERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.ATB SERVIQOS, TRANSPORTE, LfJtflPEZA,

// //

Testemunhas:
I/

a) JJ/

I

(y
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