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CONTRATO no 03/PR.JA/2017

pnecÃo etetRotr¡lco n" oypR¡tlzotz
PROCESSO No 6042.20t 7/oooooSo-8

CONTRATANTE: PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA

19.428.087/0001-20

Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete, nesta Capital. na
PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA, A PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO
PAULO, neste ato representada pela prefeita Regional, MARIA DE FÁT¡MA MARQUE5
FERNANDES, doravanle designada simplesmente CONTRATANTE e do outro a empresa
CLEAN4 sERvlcos GERAIS E ADMtNtsrRATtvos LTDA-ME, com sede na Rua
Professor Guilherme Belfort Sabino, no 246 - CEP:0467&000, inscrita no CNPJ sob o n.o
CNPJ 19.428.08710001-20, por seu representante legal, sr. RoGÉRlo FERREIRA DE
JESUS, portador do R.G no 20.497.329 e insgito no cpF sob o n.o 183.02s.92&00,
doravante simplesmente designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado a
gTe_clgqo deste instrumento, o que fazem com base no disþosto no pREGÂo
ELETRoNIco no 01/PRJA/2017, nos termos da Lei Municipal no 13.278i02, dos
Decretos Municipais no 43.406/03 , no 44.279103, no 54.102/13, no 46.66?05, n" 42.014/06,
da Lei Federal no 10.520/02, demais normas complementares, a Lei Complementar no
123106, Decreto Municipal no 56.475/2015 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.o
8.666/93 e suas alteraçöes, Decreto Federal no 3.722t01, e, lnstruçäo Normativa no 02/10,
Instruçåo Normativa no 03/2009 e demais normas complementareJaplicáveis à espécie.

CLAÚSULA PRIMEIR^A - OBJETO

1.1 - CONSTitUi O ObJEtO dCStE PREGAO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE úN¡PEZR, ASSEIO E
CONSER-VAÇAO PREDIAL, VISANDO A O'ATCT.TçÃO DE ADEQUADAS
9gryDlqOES DE SALUBRTDADE E H|GIENE, COM A D|SPON|B|LIZAÇÁO DE
MAO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, INCLUINDO MATEÌìIAIS E
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCNS DO CONSELHO
TUTELAR DO JABAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

c¡-Áusuu secu¡¡ot - on vloÊtr¡cll e t¡r¡foo oo co¡¡rRlro

2.1. o prazo deste contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data do
recebimento da ordem de início de execuçåo do serviço, podendo ser prorrogado, por
iguais ou menores períodos, desde que haja interesse das partes e seja respeitado o
limite máximo permitido pela legislaçäo.
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2.2. Praza de lnicio de Execução do Serviço: Em até 02 (dois) dias após o recebimento
da Ordem de lnicio dos serviços ou Nota de Empenho.

?.3. À Administração, no interesse público, é assegurado o direito de exigir que a
conlratada, conforme o caso, prossiga na execução do conlrato pelo período ãe até g0
(noventa) dias após a data de seu vencimento, nos termos dos disposto no parágrafo 40
do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA TERGEIRA. Do PREÇo E DoTAçÃo

3.1 - os preços que vigorarão no contrato seråo aqueles propostos pela licitante
vencedora.

3.2 - O preço mensal compreenderá todos os custos necessários ao fornecimento de
materiais e à execuçåo dos serviços desta licitaçåo, inclusive aos referentes às despesas
trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer oulras despesas
e encargos, de modo que nenhuma outra remuneraçåo seja devida além do valor
proposto.

2/ti

3.9. 9. preço global n'pnsal. que vigorará-no presente contrato é de R$ 4.039,53 (quatro
mil, trinta e nove reais e cinquenla e três cbntavoC) 

- - --- - --

11 9 y4qt total do presente contrato, considerado o prazo de vigência de 12 meses é de
R$ 48.474,36 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sátenta é quåiro reais e trinta e seis
centavos).

3.5. O recurso necessário parafazer frente à despesa deste contrato onerará a dotaçäo
orçamentária número 55.10.14.243.3013.2.157.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigentå e
dotaçöes próprias nos próximos exercícios financeiros, se for o caso.

CLÁUSULA QUARTA. DOS REAJUSTES

4.1 ' O preço contratual somente poderá ser reajustado após 1 (um) ano de sua vigência.
- 

4.1. 1. Para fins de reajustamento, em conformidade com o artigo 30, $ 10, da Lei
Federal no 10.19212a01 e com o Decreto Municipal no 48.971t2007, o ín*dice ínlcial'(lo) e o
preço inicial (Po) teräo_como data base aquela correspondente à data da apresentáçao
da proposla (21 10612017)

4 ? O- índice de reajuste utilizado neste contrato será o centro da meta de inflaçåo fixada
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, válido no momento da aplicação do reajuste,
nos termos do Decreto Municipal no S7.5g0/17

4.3. Na hipótese da variaçåo do lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - lpCA
ultrapassar o centro da meta, nos 12 (doze) meses añteriores à data-basé, ä* qr"tro
vezes o intervalo de toleråncia_ estabelecido pelo CMN, o reajuste será correspondente ao
próprio IPCA verificado no período em questáo.
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4.4. Fica vedado novo reajusle pelo prazo de 1 (um) ano

4.5. As condiçöes de reajustamento ora pactuadas poderáo ser alteradas em face da
superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

4.6. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a
legislaçáo vigente e exigiráo detida análise econômica para avaliação de eventual
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.7. A aplicaçåo de novos reajustes deverá considerar a data e os valores do reajuste
anterior, restando vedada a aplicaçåo de índices acumulados por um período superior a
12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA. DAs MEDIGOES E Do PAGAMENTo

5.1. As_ Medições para efeito de pagamento seråo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.1.1. Mediante requerimento mensal apresentado à Prefeitura pela Contratada, até o
terceiro dia útil do mês seguinte seråo efetuadas, após decurso dås respectivos períodos
de prestaçåo do serviço, a medição dos serviços executados, desde que deviäamente
instruídas com a documentaçäo necessária à verificaçåo da respectiva mediçåo e a
entrega na Unidade Fiscalizadora dos documentos exigidos pela portaria Sr no éz¡zOt¿,
alterada pela Portaria sF no 08/2016, e dos documentoð discriminados a seguir:

5.1.2. Primeira Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura ou;

5.1.3. Planilha analítica da mediçäo;

5.1.4. Certidáo de regularidade do FGTS;

5.1.5. Certidão de débitos relativos às contribuiçöes previdenciárias e às de terceiros -}NSS;

5. i .6. Certidáo de débitos trabalhistas:

5.1.7. Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal ou;

5.1.8. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);

5.1.9. Cópia da Nota de Empenho;

q.1.10. Na hipótese de existir Nota suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s)
deverá acompanhar os demais documentos citados;

5.1.11. Cópia do Termo de Contrato;

5.1.12. Cópia da Ordem de tnício;
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5.1.13. A Contratada deverá providenciar o faturamento dos serviços, após a aprovação
do fiscal do contrato dos serviços efetivamenle realizados;

5.1.14. Na hipótese da empresa conlratada estar obrigada ao cumprimento da Lei
Municipal no 14.09712005, deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

5'2. A PMSP, se exigível, efetuará a retençäo na fonte dos impostos e exigirá, se for o
caso, a comprovação dos recolhimentos abaixo relacionados:

5.2.1. o lssQN - lMPosro soBRE sERVtÇo DE euALeuER NATUREZA, de acordo
com o disposto na Lei no 13.701 , de 24.12.2003 e Decreto no 45.9g3, de ,,|6.06.200s, será
retido na fonte pela PMSP. Quando da emissåo da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrança equivalente a Contratada deverá destacar o vator da retenção, a
tftulo de "RETENÇAO PARA tSS".

5.2.2. o IRRF - lMPosro DE RENDA RETtDo NA FONTE, em conformidade com o
disposto na Leino 7.713, de 1988, e do Decreto no 3.000, de 26.03.1gg9, será retido pela
PMSP. Quando da emissåo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente a Contratada deverá destacar o valor da retençäo, a título Oe ',CerÈÑÇÀ'õ
PARA IRRF'.

5.2.3. As retençóes a título de contribuiçåo social para o lnstituto Nacional de Seguro
social - INSS atenderá aos termos da Lei n" g2,12, de z4lo7lg1, alterado pela Le-i no
9.711, de 20111198, e lnstrução Normativa MPAS/SRP no 3, de l tOTlOS 

" 
rua, alretaio"s

ou outra que vier a substituí-la.

5.2.4. A Contratada deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio de
cópia autenticada das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempä de servifã
e lnformaçðes à Previdência sociar - GFlp/sEFlp, por tomado.JÀ serviço. 

'

5'2'5. As.comprovaçöes relativas ao FGTS a serem apresentadas, deveräo corresponderao período imediatamente anterior ao da execuçåo e a måo-de-obra alocada prrä e"""
fïrn.

5.2.6. A contratada é responsável pela correçåo dos dados apresentados, bem como por
erros ou omissões.

5.2.7. A contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, os
documentos a seguir discnminados:

5-2.7.1' Certificado de Regularidade de Situaçåo para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço FGTS;

5.2.7.2. Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal;

5.2.7,2.1 . No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com sede ou
domicílio fora do município de São Paulo, a contratada deverá âpresentar prova de
inscriçåo no cadastro de pessoas jurídicas prestadoras de serviços que emitam nola fiscal

1111
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autorizada por outro municipio, na forma da Lei no 13.701/2003 e Decreto Municipal no
46.598/2005.

s/11

5,2.7.3. Certidäo Negativa de Débito junto a previdência Social;

5.2.7.4. Folha de pagamento dos empregados relativo ao mês da prestação do serviço;

5.2.7.5. Relaçäo dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIp;

5.2.7.6. Guias de recolhimento GFIP/sEFlp do mês anterior, cópia reprográfica;

5.2.7.7. Guia GPS do mês anterior, cópia reprográfica;

5.2.7.8, Recibo da conect¡vidade social.

5.2.7.9' A nåo apresentação dessas comprovações assegura å Contratante o direito de
sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

5.3. Os pagamenlos seråo efetuados por crédito em conta corrente no Banco Brasil nos
termos do Decreto Municipal no 51.19Tl2Oß,

5.4. Será concedida compensaçåo financeira quando houver atraso no pagamento dos
valores devidos, por culpa exclusiva da Contratanle, observada a necessiclade de seapurar a responsabilidade do. servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos
termos legais, conforme portaria n" 0S/SF/Þ012.

5'4'1. O pagamento da compensaçåo financeira estabelecida neste item dependerá derequerimento a ser formalizado pela Contratada.

5'4'2' Para fins de cálculo da compensaçåo financeira de que trata o item acima, o valor
do principal devido será reajustado utilizañdo-se o índice or¡åial ¿e remuneração básica dacaderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobrea caderneta. de poupança para fìns de compensaçáo da mora ( TR + 0,S% ,,pro_rata
tempore"), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista'p"r" ãpagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente oconeu.

5.5. Quaisquer pagamentos nåo isentaråo a Contratada das responsabilidades
contratuais, nem implicaråo a aceitaçåo dos serviços.

5I O. prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de
adimplemento de cada parcela do objeto do contrato.

5.7. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementâres por parte da
Contratada, a fluência do prazo será intenompida, reiniciando-se a sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas.

1.8.. A fiscalizaçåo dos serviços será exercida por servidor designado pela prefeitura
RegionalJabaquara, na Ordem de lnício dos Serviços

0
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CLÁUSULA SEXTA. DAS oBRIGAcÖES DA CoNTRATADA

6.1 - Säo obrigaçöes da CONTRATADA:

6.1.1 -A escala da jornada diária dos funcionários e respectivas alteraçöes devidamente
registradas pela contratada, deverá ser entregue à Supervisåo de Administração e
Suprimentos da Prefeitura Regional Jabaquara, com a indicaçao dos números das
respectivas carteiras profìssionais.

. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o
bom andamento dos trabalhos. Estes encanegados teräo a obrigaçåo de
reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços da
Contralante e tomar as providências pertinentes;

. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

6.1.2 - A Contratada deverá cientificar previamente e por escrito à Supervisão de
Administraçåo e Suprimentos da Prefeitura Regional Jabaquara, a respeito das alteraçöes
decorrenles das eventuais substituiçöes, exclusões ou inclusões no quadro das equipes
fixas, sob pena de aplicaçåo da penalidade estabelecida no contrato.

6.1.3 - Todas as faltas de funcionários da contratada deveråo ser cobertas em até 02
(duas) horas após o inÍcio dos turnos referidos sem prejuízo da execuçáo dos serviços,
bem como manter em lugar visível e de fácil acesso a escala diária de funcíonários.

6.1.4 - No caso de eventual falta de um empregado, a identificaçåo do substituto deverá
ser comunicada verbalmente à unidade designada pela Contratante, sujeitando-se o
substituto â marcar seu horário de entrada e saída no livro de ponto. A substituiçåo após o
horário estipulado nåo será considerada para efeito de pagamento, bem como a
substituiçåo permanente que não for formalizada por escrilo no prazo de 02 (dois) dias
após sua verificaçäo.

6.1.5 - Os empregados da Contratada deveråo apresentar-se devidamente
uniformizados e identifìcados por crachás com fotografia recente e provendo-os dos
Equipamentos de Proteçåo lndividual - EPI's, sujeitando-se às determinaçoes da
Contratante no tocante aos serviços objetivados.

6.1.6 - Os empregados da Contratada, na execução dos serviços descritos deveråo
utilizar, quando necessário, dispositivos de proteção e segurança, exigidos pela legislação
trabalhista, tais como luvas, botas e suporte e cinto de segurança para limpeza de vidros,
dentre outros.

6.1.7 - A Conlratada substituirá, incontinenfl, qualquer empregado a pedido da
Contratante, sendo desnecessária a justificaçåo dos motivos que ensejaram a solicitaçåo.

6.1.8 - A Contratada é responsável pela idoneidade técnica e moral de seus
empregados, respondendo por todo e qualquer dano decorrente de exeeuçåo deste
contrato, causado por seus prepostos à Contratante ou a terceiros.

6.1.9 - A Contratada obriga-se a manter a liscalizaçäo do andamento das tarefas de
seus empregados, a sua exclusiva expensa.

6.1.10-Afrequência dos empregados da contatada será controlada através de livro de
ponto.

6/ l7
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6.1.11 - Responder por todos os encargos e obrigaçöes de natureza trabalhista.

previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e comercial resultantes da prestaçåo
dos serviços contratados.

6.1.11.f - A partir do primeiro requerimento de pagamento, os requerimentos
posteriores deveráo ser devidamente acompanhados de cópias autenticadas das guias de
recolhimento perante o INSS e FGTS do mês anterior, referente aos empregados
colocados à disposiçåo da contratante, sob pena de rescisåo.

6.1.12 - Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus
prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços, podendo o
valor referente ao prejuízo apurado ser descontado do pagamento a ser efeiuado.

6.1.13 ' Zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das diretrizes
traçadas pela CONTRATANTE, de forma a preservar a integridade física de seus
empregados e de terceiros, cabendo-lhe a responsabilidade exclusiva por qualquer
acidente que venha ocorrer.

6.1.14 - Manter, durante toda a execuçåo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçöes assumidas, todas as condiçöes de habilitaçåo e qualificação que lhe forem
exigidas na licitaçao.

6.1.15 - Elaborar manual de normas e rotinas para a execuçåo dos seus serviços,
conforme as solicitaçóes propostas. Este manual poderá ser, iempre que necessário,
alterado pela contratante em prol de melhores resultados dos serviços.

6.1.,16 - Fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale refeiçåo aos seus empregados
envolvidos na prestaçäo dos serviços, bem como qualquer outro benefício ou ãireito
estipulado por lei, assembléia ou dissídio coletivo das categorias envolvidas na prestaçào
do serviço contratado.

6.1.17 - Disponibilizar os_Programas de_reduçáo de energia elétrica, uso racional de água
e, caso já implantado Programa de Coleta Seletiva dã Resíduos Sólidos, recipien-tes
coletores adequados para a coleta seletiva de materiais secos recicláveis, s"gúindo a
padronização internacionat egp ? lggnt¡lcaçåo, por cores, (VERDE para vidro, RZUL para
pape], AII/ARELO para metal, VERMELHO para plástico e eRÀNco para lixo'não
reciclável);

6.-2 'OBRIGAçÖES E RESPONSABILIDADES ESPEC|FICAS . BOAS PRÁflCAS
AñIBIENTAIS

6.2.1 - Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para
redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e reduçåo oe prãouçao ae
resíduos sólidos. observadas as normas ambientais vigentés.

6.2.2 - Receber, da CONTRATANTE, informaçöes a respeito dos programas de uso
racional dos recursos que impactem o meio ambiente.

6:2.3 - Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulário de Oconências para
Manutenção" por seu encanegado, disponível no sÍtio - www.cadterc.sp.gov.br, que
poderá ser fornecido pela CONTRATANTE.

7/t1
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6.2.4 - Quando houver ocorrências, o encarregado deverá entregar o "Formulário de
Ocorrências para Manulençáo" devidamente preenchido e assinado ao Contratante;
exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas são;

6.2.4.1 - Vazamentos na torneira ou no sifáo do lavatório e chuveiros;
6.2.4.2. Saboneteiras e toalheiros quebrados;
6.2.4.3 - Lâmpadas queimadas ou piscando;
6.2.4.4 - Tomadas e espelhos soltos;
6.2.4.5 . Fios desencapados;
6.2.4.6 - Janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.

8/t7

6.2.5 - USO RACTONAL DA ÁCUn

6.2'5'l 'A CONTRATADA deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da
1q11_f_ssq capacitaçåo poderá ser feita por meio do CURSO VIRTUAL oferecidos pela
SABESP. Os conceitos deveråo ser repassados para equipe por meio de multiplicadores;

6.2.5.2 'A CONTRATADA deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água
tratada, conforme instituído no Decreto Estadual no 4g.13g, de 0g/10/03;

6.2.5.3 ' Colaborar com as medidas de reduçäo de consumo e uso racional da água,
cujos encanegados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamentõ de
empregados da CONTRATADA, esperadas com essas medidas;

6.2.5.4 - Sempre que adequado e necessário, a CONTRATADA deverá utilizar-se de
equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressåo. Trata-se de
?lle.llqliYl de inovaçäo tecnológica cuja utilizaçåo será precedida de avaliaçåo pela
CoNTRATANTE das vantagens e desvantagens. Em caso de utilização ¿e taiadoras,
s_elTqrg adotar as de pressåo com vazáo máxima de 360 litros/hora;
6.2.5.5 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisiçáo e uso de equipamentos e
complementos gue promovam a reduçáo do consumo de água;

6.2.6. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

6.2.6.1 - Manter critérios especiais e privilegiados para aquisiçäo de produtos e
equipamentos que apresentem eficiência energétiða e redução de consurno;

ô.2.6.2 - Duranle a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das
áreas que estiverem sendo ocupadas;

6.2.6.3 - Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou
danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de
luminárias e mau funcionamento de instalaçöes energizadas;

6.2.6.4 'Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se estas náo se encontram
impedindo a saída do ar condicionado ou aparelho equivalente;

6.2.6.5 ' Ve¡'ificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza,
sislema de proteçåo elétrica e as condiçöes de segurança 

'de 
extensöes elétricas

utilizadas em aspiradores de pó, enceradeiras, etc.
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6.2.6.6 - Realizar ver¡ficaçöes e, se for o caso, manutençöes periódicas nos seus
aparelhos elétricos, extensôes, fittros, recipientes dos asp¡radores de pó e nas escovas
das enceradeiras. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;

6'2.6.7 ' Repassar a seus empregados todas as orientaçöes referentes à reduçåo do
consumo de energia fornecidas pela CONTRATANTE;

6.2.7 - REDUçÃO DE PRODUçAO Oe RESTDUOS SOLTDOS

6'2.7.1 - Separar e entregar à Contratante as pilhas e baterias dispostas para descarte
que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes
adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos åe reútilizaçåo,
reciclagem, tratamento ou disposiçåo final ambientalmente adequada, em face ios
impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte'inadequado desses,
materiais. Esta obrigação atende a Resolução coNAMA no 257, de 30 de junho de 199g,

6.2.7'1'1 'Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e
frascos de aerossóis em geral.

6-2.7,1.2 - Ouando implantado pela CONTRATANTE Programa de Coleta Seletivade Resíduos Sólidos, colaborar de forma efetiva nä des.nuolvimento das
atividades do programa interno de separaçáo de resíduos sólidos, "r ,""ipi"nì"t
para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados
pela CONTRATANTE;

6.2.7.2 - No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a CONTRATADA deverá
observar as seguintes regras:

a) MATER|A|S NÃO RECTCLÁVEIS
São todos os materiais que ainda nåo apresentam técnicas de reaproveitamento
e estes são denominados REJElros, como: lixo de banheiro; påpel higiênico;
lenço de paper e: outros como: cerâmicas, pratos, vidros piiex e s¡ñr¡tares;
lrapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza e ciscos - que deveráo ser
segregados e .acondicionados separadamente para destinàçåo adequadã;
acrílico; låmpadas fluorescentes - såo acondicionadas em seþarado; iapéisplastifìcados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias; f¡täs 

"etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, v¡dros planos,
cristais; pilhas - såo acondicionadas em separado'e enviadas para fabricante.

b) MATER|A|S RECTCLÁVE|S
Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronizaçåo
internacional pa.ra a identificaçåo, por cores, nos recipieñtes cobtòres (VER'DE
para vidro, AZUL para papel, AMARELo para metal, vÊRMELHo para pìastico 

"IRANCO para lixo não reciclável). Deveråo ser Oisponiúilizados pelo
CONTRATANTE recipientes adequados para a coleta seletiva:

vidro (recipiente verde)

e /tt
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r plástico (recipiente vermelho)
. papéis secos (recipiente azul)

' meta¡s (recipiente amarelo)

6.2.7.3'Quando implantado pela CONTRATANTE operaçöes de
compostagem/fabricaçåo de adubo orgânico, a CONTRATADA deverá separar os
resíduos orgânicos da varriçåo de parques (folhas, gravetos etc) e encaminhá-los
posteriormente para as referidas operaçöes, de modo a evitar a sua disposiçåo em aterro
sanitário.

6'2.7.4 - Fornecer sâcos de lixo nos tamanhos adequados a sua utilizaçåo, com vistas à
otimização em seu uso, bem como a reduçáo da destinação de resíduos iól¡dos;

6.2'7.5 ' Otimizar a utilização dos sacos de lixo, cujo fornecimento é de sua
responsabilidade, adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade,
esgotando dentro do bom senso e da razoabilidade o seu volume útil de
acondicionamento, objetivando a reduçáo da destinação de resíduos sólidos.

6.2.8 . SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

6.2.8.1 - Manter critérios especiais e privilegiados para aquisiçáo e uso de produtos
biodegradáveis;

6.2.8.2 - Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços
!9ve1á observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantäi ã redúçåo drástica dehipoclorito de sódio;

6.2.8.3 - Manter crilérios de qualificaçåo de fornecedores levando em consideraçåo as
açöes ambientais por estes realizadas;

6.2.8.4 - observar, rigorosamente, quando da aplicação eiou manipulaçåo dedetergentes e seus congêneres, no que se refere ao'atenàimento 0"" prescriçoes ãoartigo 44, da Lei no 6.360 de 23 de setembro de 1976 e oo artijo 67, do Decreto no
79.094 de 05 de janeiro de 1977, as prescriçÕes da Resoluç¿o ñoimat¡va no 1, de 25 deoutubro de 197-8, cujos itens de controls e fiscalizaçäo'por farte das autoridades
sanitárias e da CONTRATANTE, são os Anexos da refeiida Resoiuçao: ANEXO I - Lista
das substâncias permitidas na Elaboraçåo de Detergentes e oema¡s produtos Destinadosà aplicaçåo em objetos inanimados e ambientesi nugxo u - iista das substâncias
permitidas somente para-91!raçm nas composiçoes de detergentes profissionais: ANEXOlll - Especificações e; ANEXO lV - Frases då Advertênciai para'Detergentes 

" "uriCongêneres:

6.2.8.5 ' Nåo utilizar na manipulaçåo, sob nenhuma hipótese, os corantes relacionados
no Anexo I da Portaria no g, de 10 de abril de 1997, em face de que a relaçåo risco x
benefício pertinente aos corantes relacionados no Anexo I é francamente desfavorável a
sua utilização em produtos de uso rotineiro por seres humanos;

6.2.8.6 - Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgåo de
vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde (artigos- 14 e 15 do Decreto

UJ/ 11
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79.094, de 05 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de
1 976).

6.2.8.7 - Náo se utilizar na prestaçåo dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE no
913. de 25 de junho de 2001, de saneantes domissanitários de Risco l, listados pelo art.
5. ô da Resoluçåo 336, de 30 dejulho de 1999;

6.2.8.7.1 - Fica terminantemente proibida a aplicação de saneantes
domissanitários fortemente alcalinos apresentados sob a forma de líquido premido
(aerossol), ou líquido para pulverizaçäo, tais como produtos para limpeza de
fornos e desincrustaçäo de gorduras, conforme Portaria DISAD - Divisáo Nacional
de Vigilância Sanitária no 8, de 10 de abrilde 1987;

6.2.8.8 ' Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários,
conforme Resoluçåo RDC no 174, de 08 de julho de 2003, e os anexos 4 e s da portaria
321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997.

6:3.8.9 ' Somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias tenso ativas
aniônicas, utilizadas em sua composiçåo sejam biodegradáúeis, conforme disposiçóes da
Portaria. No 874, de 05 de novembro de 1998, que aprovâ o Regulamento Técnicô sobre
Biodegradabilidade dos Tenso ativos Aniônicos para produtos Saneantes
Domissanitários; em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos
hídricos naturais, de importância fundamental para a saúde; necessidade de evitar que a
flora e fauna sejarn afetadas negativamente por substâncias sintéticas; atual estágio de
conhecimento do grau de biodegradabilidade das substâncias tenso ativas aniônicas]

a) Considera-se biodegradável a subståncia tenso ativa susceptível de
decomposiçåo e biodegradaçåo por microorganismos, com grau de
biodegradabilidade mínimo de 9o%; fica definido como referência de
biodegradabilidade, para esta finalidade, específica o n-dodecilbenzeno sulfonato
de sódio. A verificaçåo da biodegradabilidade será realizada pela análise da
subståncia tenso ativa aniônica utilizada na formulação do saneante ou no produto
acabado;

b) A CONTRATANTE poderá coletar uma vez por mês e sempre que entender
necessário, amostras de saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente
acondicionadas em recipientqs esterilizados e lacrados, para análises
laboratoriais.

b'1) Os laudos laboratoriais deveråo ser elaborados por laboratórios
habilitados pela secretaria de vigilância sanitária. Deverão constar
obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado dos ensaios de
biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra analisada.

6.2.8.10'Quando da aplicaçäo de álcool, deverá se observar a Resoluçåo RDC no 46,
de 20 de fevereiro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico
hidratado em todas as graduações e álcool etílico anidro;

a) Fica terminantemente proibida a aplicaçåo de produtos que contenham o
Benzeno, em sua composiçáo, conforme Resolução - RDc n" zsz, de 16 de
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setembro de 2003, em face da necessidade de serem adotados procedimentos
para reduzir a exposiçäo da população face aos riscos avaliados pela IARC -
lnternational Agency Research on Cancer, Agência de pesquisa referenciada pela
OMS - Organização Mundial de Saúde, para analisar compostos suspeitos de
causarem câncer, e a categorizaçâa da substância como cancerfgena para
humanos; necessidade de resguardar a saúde humana e o meio ambiente e
considerando os riscos de exposiçåo, incompatível com as precauçöes
recomendadas pela Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, Decreto n.o 79.094,
de 5 de janeiro de 1977e a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, face aos
riscos oferecidos.

b) Fica proibida a aplicaçåo de saneantes domissanitários que apresentem
associação de inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, polidores e
outros produtos de limpeza, nos termos da Resoluçäo Normativa cNS n' 01, de 04
de abrilde 1979.

6.2.8.11 - Cs produtos químicos relacionados pela CONTRATADA, de acordo com sua
composiçáo, fabricante e utilizaçäo, deveråo ter registro no Ministério da Saúde e serem
comprovados mediante apresentaçåo de cópia reprográfica autenticada (frente e verso)
do Certificado de Registro expedido pela Divisão de Produtos (DIPROD) e/ou Divisåo de
Produtos Saneantes Domissanitários (DISAD), da Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.

6.2.8.12 - Recomendâ-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de baixas
concentraçöes e baixo teores de fosfato;

6.2.8.13 - Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composiçåo química
dos produtos, para análise e precauçöes com possíveis intercorrências que polsam surgir
com empregados da CONTRATADA, ou com terceiros;

6.2.s - POLUTçÃO SONORA
6.2.9.1 - Para seus equipamentos de limpeza gue gerern ruído no seu funcionamento,

observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicaçäo do nível de potência
sonora, medido em decibel - Db(A), conforme Resoluçåo coñAMA no 020, de 07 de
dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental.
afetando particularmente a audiçåo; a utilizaçäo de tecnologias adequadas e conhecidas
permite atender às necessidades de reduçåo de níveis de ruldo.

A Contratante obriga-se:

7.1 - Exercer a fiscalizaçåo dos serviços por técnicos especialmente designados;

7.2 - lndicar instalações sanitárias;

7.3 - lndicar vestiários com armários guarda-roupas;

7.4 - Destinar local para guarda dos saneanles domissanitários, materiais
equipamentos;

e
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7.5 - Efetuar periodicamente a programaçåo dos serviços a serem executados pela
Contratada;

7.6 - lndicar. formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução
contratual.

7.7 - Fornecer à contratada, se solicitado, "Formulário de ocorrências para
Manutençáo".

7.8 ' Receber da Contratada as comunicaçóes registradas nos Formulários de
ocorrências devídamente preenchidos e assinados, encaminhando-os aos
setores competentes para as providências cabíveis.

7.9 ' Disponibilizar os Programas de reduçåo de energia elétrica, uso racional de água
e, caso já implantado programa de coleta seletiva de ResÍduos sólidãs,
recipientes coletores adequados para a coleta seletiva de materiais secos
reciclåve_is, seguindo a padronizaçåo internacional para a identificação, por
cores, (VERDE para vidro, AzuL para papel, AMARELO para meial,
VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo näo recictável);

7.10 - Elaborar e distribuir manuais de procedimentos para ocorrências relalivas ao
descarte de materiais potencialmente poluidoreé, a serem observados tanto
pelo gestor do contrato como pela Contratada:

7'11 ' Receber os descartes, encontrados pela Contratada durante a execução dos
serviços, de pilhas e baterias que contenham em suas composiçóes ihumbo,
cádmio, mercúrio e seus compostos, responsabilizando-se'pela entrega aoi
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assistência t-écnica
autorizada pelas respectivas indústrias, pêra o tratamento ou destinaçäo final;

7 '12 ' Tralamento idèntico deverá ser dispensado a låmpadas fluorescentes e frascos
de aerossóis em geral;

7.13 ' Receber os pneumáricos inservíveis, abandonados ou dispostos
inadequadamente e...encontrados pela contratada duranle a execuçäo dosserviços' responsa_bilizando-se pelo encaminhamento aos iabricantes para a
devida destinaçåo final;

7.14 - Expedir Autorizaçåo de serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis da data de infcio da execução dos mesmos.

7.15 - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços
aprovadas.

8'l -Ordenar a imediata.retirada do local, bem como a substituição de funcionário da
Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a suafiscalizaçåo ou cuja permanência na área,'á seu exðrüsivo criterio, juftãi
inconveniente,

t3/t7
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8.2 - Solicitar à Contratada a substituiçåo de qualquer saneante domissanitário, material
ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservaçáo de seus
pertences, equipamentos ou instalaçóes, ou ainda, que näo atendam as
necessidades.

8.3 - Executar mensalmente a mediçåo dos serviços pela área mensal contratual,
descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços
contratados e por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais
sançöes disciplinadas em contrato.

8.4' Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execuçåo de
todos os serviços, à contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagão sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

8'4.1 - Será responsável pela fiscalizaçáo e exato cumprimento das obrigaçöes
contratuais ao Conselho Tutelar do Jabaquara, através da servidora Sru Rosane da
Silva Souza.

9:4.2 - Acompanhamento do processo contratual: Assessoria Jurídica, Administração e
Finanças.

9.1. Os serviços e materiais objeto deste Contrato seråo recebidos pela Fundaçáo
consoante o disposto no artigo 73 da Lei Federal no 8.666/g3 e demais normr"
pertinentes.

GLÁUSULA DÉCIMA. DAs PENALIDADES

10.1- Na vigência do contrato a contratada estará sujeita às sançöes inscritas no Capítulo
lV' da Lei Federal no 8.666/93 e demais normas pértinentes e'em especial às seguintesI sancöes administrativas:

I

l0'1.1. Advertência, por escrito, sempre que verifìcaclas pequenas irregularidades
para as quais a contratada tenha concorrido.

10.1'2. 0,3Yo (três décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato,
coffespondente à inexecuçäo, por dia de serviço, até o máximo de 1S (quinze) dias;
após o que será considerada inexecuçåo parciai mensal.

10.1.3. 1,1% (um inteiro e um décimo por cento) sobre o valor mensal do contrato,
correspondente à inexecuçåo dos serviços a partir do 160 dia até o 30o dia,
configurando -se, após esse prazo a inexecuçáo total mensal do contrato.
10.1.4. Pela inexecuçåo total mensal do contrato, multa de 30% (trinta por cento)
sobre o valor mensal do ajuste.

t0'1.5. Pela inexecuçåo total do objeto contratual, multa de 30% (trinta por cento)
sobre o valor global do contrato;

10.1.6. Nas hipóteses de inexecuçåo parcial ou total do contrato, poderá ser
promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisáo contratual por culpa da
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":liliiliî.contratada, aplicando-se a pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total
estimado do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensåo
temporária do direito de licitar e conlratar com a Administraçåo, pelo prazo máximo de
02 (dois) anos, a critério da contratante.

10.1.7. Para as demais hipóteses de descumprimento contratual, multa no valor de 20
% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato.

10.1.8. Multa de 30% (trinta por cento) por rescisåo do contrato decorrente de
inadimplência da Contratada, a qual incidirá sobre o valor do saldo do contrato na
ocasiäo.

10.1.9. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal em caso de fatta de polidez
no trato com usuários, por oconência e por empregado.

10.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma nåo exclui a das outras.
10.3. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação da empresa apenada. A critér¡o da Administraçåo e, sendo possível, o valor
devido será descontado da importância que a contratada tenha a receber da
CONTRATANTE. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida
ativa, sujeitando-se a processo judicial de execução fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
11.1. Em garantia do c-umprimento das obrigaçöes contratuais, a CONTRATADA prestou
garantia, no valor de 57o do valor integral do Contrato, nas modalidades previstas no $ t.do artigo 56 da Leifederal no 8.666/93 e atteraçôes.

{ 1.2. As garantias e seus reforços responderáo por todas as multas que forem impostas à
contratada e por todas.as_importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela
contratada à CONTRATANTE.

11.2.1- Em caso de insuficiência, será a contratada notificada para, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, completar o valor das muhas, sob pena de rescisão do
contrato.

11.3 O reforço e/ou a regularizaçåo da garantia - excetuada a hipótese prevista no item
11.5 - deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) d'¡as úteis, contados do
recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratanie, sob pena de incorrer a
CONTRATADA nas penalidades previstas neste Conlrato.

11.3.1. o prazo acima aludido poderá ser prorogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do 

'prazõ, 

""'o"o¡¡. 
i

motivo justifìcado aceito pela contratante.

ll.4' A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente peta contratada
quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da
contratante, de modo a manter ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob
pena de incorrer a contratada nas penalidades previsias neste contrato.
11.5. Por ocasiäo do encenamento do contrato, o que restar da garantia da execuçåo do
contrato e seus reforços seråo liberados ou restiiuídos após ã liquidaçåo das multas
aplicadas, ou após a dedr.rção de eventual valor de con'denaçåo'da ðontratad", nò"
termos do item 11.3.
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11.6. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve
explicitar a cobertura integral do contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato à
CONTRATANTE em quaisquer das hipóteses previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉcIi/IA SEGUNDA. coNDIcÖES FINAIS

12.1, Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele conslantes, bem como de todas as suas condìçöes
gerais e peculiares, náo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos,
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

12.2. A Contratada no ato da assinatura deste apresentou:

12,2.1. Documentos já exigíveis por ocasiåo da habilitação, necessários à
contrataçáo, atualizados, caso solicitado pela comissäo de Licitação.
12'2'2. Caso a contratada, por ocasião da habilitação, na licitaçåo, tenha se valido da
prerrogativa do registro cadastral prévio, deverão ser obrigatoiiamente apresentados
os documentos a seguìr, exigfveis para contrataçóes:

a) lnscriçao no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas (CNpJ);

b) lnscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e cämpatível com o objeto
contratual;

12.2.3. Certidäo Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município de
Säo Paulo.

12-2.3.1. Na hipótese de n¡åo ser cadastrada como contribuinte neste Municípiode såo Paulo, DECLARAÇÃO firmada por seu representante legal ou
procurador, sob as penas da Lei, do nåo cadastramento'e de que nadaäeve à
Fazenda deste Município, relativamente aos tributos mobiliários.

12.2.4. Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social -CND;

12.2.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garanlia do
Tempo de Serviço - FGTS.

12.3'_Så_o.partes integrantes do presente Contrato: a proposta da detentora, a Ata da
Sessäo Pública do Pregåo, na qual constam os preços finais alcançados e o Edital da
licitaçåo que a precedeu.

12.4. O ajuste, suas alteraçöes e rescisåo, obedeceråo à Lei Federal no g.666/93, Lei no
13.27812002 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução, em 

"sp"ói"l "oscasos omissos.

12.5. Nenhuma toleråncia das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitaçäo, novação ou precedente. 

'

12.6. A Contratada deverá comunicar
dados cadastrais, para atualizaçáo,
mensalmente, durante a vigència do
qualificaçåo exigidas na licitaçåo.

à Contratante toda e qualquer alteraçåo de seus
sendo sua obrigaçåo manler, e comprovar

contrato, todas as condições de habilitaçäo e
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12.7. A CONTRATADA nåo poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato,
no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisåo conlratual e sem prejufzo de outras
penalidades cabíveis.

12.8. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de Säo
Paulo para dirimir eventuais conhovérsias decorrentes do presente ajuste.

12.9. com base ao Decreto Municipal no s6.ô3311s, de 23 de Novembro de 2011,
acrescentado S 1o- A ao Art. 3a do Decrelo no 44.27g, de 24 de dezembro de 2003:
estabelece que: Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doaçåo, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios
de,gualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupçáo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a àê nao ielacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Contratante:

Contratada:

Såo

i¡IARtA DE FÁNMA

Prefeita ional

de Jesus

ssP/sp

julho de 2017

FERNANDES

t7 /17


