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ATA DE REGISTRO DE PREO N 003/SEME/2022

EDITAL N.2: 006/SEME/2022

MODALIDADE: Prego Eletrônico-Sistema BEC

TIPO: Menor preco

OBJETO: Constituicâo para o Sistema de Registro de Precos para aquisico e fornecimento de
produto qulmico - Hipoclorito de Cálcio granulado corn no rnInimo 65% de cloro
ativo, e no máximo 35% de sais solüveis, para tratarnento da água das piscinas dos
centros esportivos sob a superviso da SEME.

0 Municfpio de So Paulo, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME, neste ato, representada pelo Chefe de
Gabinete, o Sr Ricardo Pires Calciolari, adiante denominada simplesmente SEME, e a empresa Hidrodomi do Brasil lndüstria de
Domissaneantes Ltda, corn sede na Av. Claudionor Barbieri, n2 1.300 A, no MunicIpio de Bariri/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n2
08.406.359/0001-75, neste ato, representada por seu representante legal Guitherme de Freitas Roveri José, RG: 25.454.179-3 e CPF:
213.587.098-66, adiante simplesmente designada DETENTORA, nos termos da autorizaco contida no despacho de SEI. 064595572 do
processo em epigrafe, publicado no DOC de 03/06/2022, tern entre si, justo e acordado a presente Ata de Registro de Preco, que se regerá
pelas disposicöes da Lei Municipal 13.278/02, Decreto n. 44.279/03, normas gerais da Lel Federal 8.666/93 e demais legislacão aplicável,
na conformidade das condicées e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
000BJETO

1.1. Constitul objeto desta Ate de Sisterna de Registro de Precos aquisico e fornecimento de produto qulmico -

Hipoclorito de Cálcio granulado corn no mInimo 65% de cloro ativo, e no máximo 35% de sais solüveis, pare
tratamento da água das piscinas dos centros esportivos sob a superviso da SEME, conforme especificacöes do Anexo
I do Edital que precedeu a presente contrataco e que dela faz parte para todos os fins.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PREO E QUANTITATIVO

2.1 0 preco total do tote 01 é de R$ 3.497.832,00 (trés milhôes, quatrocentos e noventa e sete mit oitocentos e trinta e
dots reais) e do tote 02 e de R$ 1.165.944,00 (urn milhfio, cento e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e
quatro reals); perfazendo urn total de R$ 4.663.776,00 (quatro milhöes, seiscentos a sessenta a trés mu, setecentos e
setenta e seis reals).

LOTE 01

LOTE Detaihamento do Objeto Quant. Marca Valor Unitário Valor Total

Hipoclorito de Cálcio granulado corn no mInimo 65% 121.200 CLIM
01 de cloro ativo, e no rnáximo 35% de sais solOveis, kilos PISCINA 65 R$ 28,86 R$ 3.497.832,00

conforme especiflcaco técnica - Anexo I. HIDRODOMI

LOTE 02

LOTE Detatharnento do Objeto Quant. Marca Valor Unitário Valor Total

Hipoclorito de Cálcio granulado corn no mInimo
65% de cloro ativo, e no máximo 35% de sais

40.400 CLlM
02 kilos PISCINA 65 R$ 28,86 R$ 1.165.944,00sokiveis, conforme especificaco técnica -Anexo

HIDRODOMI

Valor Total do Ajuste: R$ 4.663.776,00 (Quatro milhöes, seiscentos e sessenta e trés mil e setecentos e
setenta e sets reals).

2.2 Estes precos incluern todos Os custos, impostos, taxas, beneficios e constituirá, a qualquer tItulo, a ünica e completa
rernuneraco pelo adequado e perfeito curnprirnento do objeto des obrigacöes da presente ata, de modo que
nenhuma outra rernuneraco será devida.
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2.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteraco das condicoes contratuals, em face da superveniência de normas federais

e municipais disciplinando a matéria.

CLAUSLJLA TERCEIRA
0OREAJUSTEDEPREOS

3.1. 0 preco contratado somente poderá ser reajustado após 01 (urn) ano da data-limite para apresentac5o da proposta
nos termos do Decreto Municipal 48.971/07.

3.1.2 A periodicidade anual para efeito de reajuste econômico terá como termo inicial a data limite para
apresentaco da proposta (18/05/2022), nos termos previstos no item 2 da Portaria SF/68/97.

3.2. 0 preco registrado poderá ser revisto nas seguintes condicoes em funcão da dinâmica do mercado, corn elevaco ou
reduco de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1. Independentemente de solicitaco da DETENTORA, o preco registrado poderé ser reduzido em
decorrência de eventual reducão daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável
convocar a detentora para estabelecer o novo valor.

3.2.2. 0 preco registrado poderá ser revisto mediante solicitacão da DETENTORA, desde que seu pedido esteja
acompanhado de documentos que comprovem a variacão de precos do mercado, tais como acordo
coletivo homologado pelo sindicato, notas fiscais de aquisicão de equipamentos, componentes ou de
outros docurnentos julgados necessérios a comprovar a variac5o de precos no mercado.

3.2.3. 0 novo preco somente será vélido após sua publicaco no Diário Oficial da Cidade de Säo Paulo e, para
efeito dos pagamentos das entregas realizadas entre a data do pedido de adequaçâo e a data da
publicaco, o novo preco retroagiré a data do pedido de adequaço formulado pela detentora.

3.2.4. 0 reajuste seré calculado nos termos da Portaria SF ne 389/2017 pelo Indice de Precos ao Consumidor -

IPC, apurado pela Fundaco Instituto de Pesquisas Econôrnicas - FIRE.

3.2.5. Fica vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (urn) ano, a partir da data do reajuste.

CLAUSULA QUARTA
VALIDADE DO REGISTRO DE PREO

4.1. 0 prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preco é de urn ano, prorrogável por igual perIodo, contados a
partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 13, da Lel Municipal n5 13.278/2002, e nos termos do Decreto
Municipal n9 56.144/2015.

4.2. A detentora da Ata deveré manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogaco do ajuste, em prazo no
inferior a 90 (noventa) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dare
ensejo a Administraco, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, descabendo a detentora o direito a
qualquer recurso ou indenizaco.

4.3. A Administracão, no interesse p'iblico, e assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso prossiga na

execuco do ajuste, pelo periodo de ate 90 (noventa) dias, a fim de se evitar brusca interrupco nos fornecimentos,
mediante aditamento contratual, observando, porém, o prazo limite de vigência legal.

4.4. A Administraco n5o estará obrigada a contratar o servico, objeto deste Prego, da detentora do Registro de Precos,
uma vez que o mesmo não caracteriza cornprornisso de contrataco, podendo cancelá-Io ou promover licitacao
especIfica quando julgar conveniente, nos termos da legislaço pertinente, sem que caiba recurso ou qualquer
pedido de indenizacão por parte da deteritora.

CLAUSULA QUINTA
DA DE EXECucAo DOS sERvicos/FoRNEcIMENTo E LOCAL DE ENTREGA

5.1. Os fornecimentos decorrentes desta ata consubstanciar-se-á na própria nota de empenho, quando for o caso,
hipótese prevista no artigo 62 da Lel Federal n9 8.666/93, ou na minuta de Contrato, quando couber.

5.2. Prazo do Entrega: Deverá ser entregue em cada uma de suas parcelas no prazo de ate 10 (dez) dias corridos contados
da emisso da ordem de fornecirnento, emitida pela unidade requisitante.

5.2.1. Os materials sero fornecidos de acordo corn as amostras aprovadas por ocasião do Registro de Preco.

5.2.2. Local da Entrega: 0 objeto desta licitaco deverá ser fornecido e entregue parceladarnente na:
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Rua Pedro de Toledo, n9 1665- CEP 04039-034 - Moema - So Paulo,
de Segunda a Sexta-Feira, das 08:30 horas as 12:00 horas a combinar, em conformidade corn o
estabelecido no Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trabaihistas e previdenciários, decorrentes da contratacão pretendida.

5.3. Os materials que porventura apresentarem falhas, defeitos ou imperfeicoes sero rejeitados e devolvidos para
5ub5t1tu1c50/troca na forma prevista no Item IX do Edital e a critério da Unidade Requisitante será aceita a alteraco
do prazo de entrega estipulado, desde que devidarnente justificado, e caso no seja aceita a alteraco do prazo de
entrega estipulado, sujeita-se a Detentora a aplicaco das penalidades cabiveis nos termos deste Edital.

5.3. A documentacäo a ser entregue pela detentora é a seguinte:

5.3.1. Via da Nota Fiscal;

5.3.2. Fatura ou Nota Fiscal Fatura;

5.3.3. Cópia reprográfica da Nota de Empenho.

5.3.4. Na hipOtese de existir Nota de retificacão e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) mesma(s)
deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados.

5.4. A Detentora responsabilizar-se-á integralmente pelo fornecimento do produto qulmico contratado, especificado no
Anexo I do Edital, cumprindo evidentemente, as disposicöes legais que interfiram em sua execucão.

5.5. 0 objeto desta Ata de Registro de Preco, poder ser contratado de acordo corn a necessidade da Administracao, mas
dependerá de expressa anuência da Detentora do Registro de Preco, bern como de demonstraco da conveniência da
contrataco, mediante prévia pesquisa de precos efetuada para o quantitativo total a ser fornecido.

5.6. A(s) unidade(s) requisitante(s) deverá (flo) certificar-se da conveniência de utilizar (em) a presente Ata de Registro de
Preco, realizando prévia pesquisa dos precos correntes no rnercado para a contratac5o pretendida, nas mesmas
condicoes previstas neste instrumonto.

5.7. Os contratos apenas estaro caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de inIclo emitidas
pela(s) unidade(s) requisitante(s), as quais deverflo ser precedidas da emisso da cornpetente nota de empenho, para
cuja retirada a DETENTORA deverá se apresentar no prazo rnáxirno de 24 horas.

5.7.1. Quando da lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firma -b no mesmo
prazo assinalado para a retirada da nota de ernpenho.

5.7.2. 0 no comparecimento da DETENTORA, no prazo assinalado, para retirar a Ordem de servico, 0 empenho
ou assinar o contrato, sem rnotivo justo e aceito pela Unidade, caracterizará negativa da prestaco de
servico, sujeitando a detentora as penalidades previstas no Edital.

5.8. A retirada da Nota de Empenho ficará condicionada a apresentaco pela DETENTORA dos seguintes documentos,
devidamente atualizados:

5.8.1. certidão negativa de débitos federals, incluindo a seguridade social. - Certido Conjunta;

5.8.2. certificado de regularidade de situaco perante a Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS;

5.8.3. certidão negativa de débitos tributários mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda deste
MunicIpio de So Paulo e caso a licitante no esteja cadastrada como contribuinte neste MunicIpio deverá
apresentar declaraço firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do no
cadastramento e de que nada deve a Fazenda do MunicIpio de So Paulo, relativamente aos tributos
relacionados corn a prestaco licitada, sem prejuizo da apresentacâo da certido referente a sua sede ou
dornicilio, de acordo corn o modelo constante do Anexo Ill deste Edital.

5.8.4. certido negativa de débitos para corn o Cadastro lnformativo Municipal - CADIN MUNICIPAL.

5.9. A DETENTORA estarfl obrigada a atender a todos as contratos expedidos durante a vigéncia da presente Ata de
Registro de Preco, mesmo que o respectivo inicio de execuco esteja previsto para data posterior a de seu terrno
final, observadas as disposicöes do item 5.7.

5.10. Par ocasiflo da assinatura de cada Termo de Contrato, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as
especificacöes acerca da prestacão dos servicos, previstas no Anexo I, do Edital.
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5.11. A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuIzos que porventura ocasione a PMSP/SEME ou a terceiros, em
razão da execuco do servico decorrente da presente ata.

CLAUSULA SEXTA
DAS oBRIGAcUES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA

6.1. A Detentora deverá cumprir rigorosamente as disposicôes constantes do Anexo I do Edital que precedeu a lavratura
da presente Ata de Registro de Preco.

6.2. Designar, por escrito, no ato do recebimento da ordem de fornecimento, preposto que tenha poderes para resoluco
de possiveis ocorrências durante a execucão do contrato.

6.3. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorizaco dos servicos, preposto que tenha poderes para

resoluco de possiveis ocorrências durante a execuco do contrato.

6.4. Responder por todos os encargos e obrigacóes de natureza trabaihista, previdenciária, fiscal, acidentária,
administrativa, civil e comercial resultantes da celebracâo do ajuste.

6.5. Efetuar a reposico de mao de obra, de irnediato, em eventual ausência, sob pena de inadimplemento contratual,
sem prejurzo de descontos de horas nao trabaihadas.

6.6. Manter, durante toda a execuçao do contrato, todas as condicôes que culminaram em sua habilitaçao.

6.7. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, a sede da unidade requisitante, a fim de receber
instrucôes, participar de reuniôes ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigacöes.

6.8. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condicöes de habilitacão
exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebracao da presente Ata de Registro de Precos.

6. 9. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, a sede da unidade requisitante, a fim de receber
instrucöes, participar de reuniöes ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigacoes.

6.10. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condicöes de habilitacao
exigidas no procedimento Iicitatório que precedeu a celebracao da presente Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA STIMA

OBRIGAcoES E RESPONSABILIDADES DA PMSP/SEME

7.1. Compete a Contratante:

7.1.1. Efetuar a programacao dos materials a serem entregues pela Detentora;

7.1.2. Exercer a fiscalizac5o da execucao do ajuste;

7.1.3. lndicar, formalmente, o gestor e/ou a fiscal para acompanhamento da execucao contratual.

7.1.4. Expedir Ordens de Fornecimento.

7.1.5. Encaminhar a liberacao de pagamento das faturas do fornecimento de produtos aprovadas.

CLAUSULA OITAVA
DAS CoNDIcOES E PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serao efetuados em conformidade corn os fornecimentos, mediante apresentacao dos originais da
nota fiscal ou nota fiscal fatura, bem como de cópia reprogrfica da nota de empenho;

8.2. 0 prazo de pagamento será de ate 30 (trinta) dias, a contar da data em que for atestada, em conformidade, a efetiva
entrega do produto, que nâo poderá ultrapassar o prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data em que a
empresa cumprir todos Os requisitos necessários a trarnitação do documento fiscal (entrega da assinatura de
documentos, e/ou reposicao/troca do produto);

8.2.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora a fluência do
prazo serã interrompida, reiniciando-se a sua contagern a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. 0 pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL conforme estabelecido no Decreto
n 51.197 publicado no DOC do dia 22/01/2010;
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8.4. Fica ressalvada qualquer alteracão por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, quanta as normas referentes a
pagamento dos fornecedores.

8.5. De acordo corn a Portaria n9 5/12- SF dever-se-á aplicar compensaco financeira. quando houver atraso nos
pagamentos devidos, dos contratos celebrados pela PMSP, par cuba exclusiva desta. observada a necessidade de se
apurar a responsabilidade do servidor que deu causa a tal atraso, nas termos legais.

8.5.1. 0 pagamento da compensacão financeira supramencionada dependerá de requerimento a ser
formalizado pelo contratado.

8.5.2 Para fins de cálculo da compensacão financeira acima descrita, o valor principal devida será reajustado
utilizando-se a Indice oficial de rernuneraco básica da caderneta de poupanca e de juros simples, no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensaca de mara
(TR + 0,5% "pra-rata tempare"), observando-se, para tanto, a perlodo carrespandente a data prevista para
a pagamento e aquela em que a pagamento efetivarnente ocorreu.

8.6. Quaisquer pagamentos no isentar5o a Contratada das respansabilidades contratuais, nem irnplicarâo na aceitaco
dos produtos.

8.7. Os pagamentos obedecero as Portarias da Secretaria Municipal da Fazenda em vigor.

CLAUSULA NONA
DAS PENALIDADES

9.1. Além das sances previstas no capltulo IV da Lei Federal n2 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e demais normas
pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no Capitulo X, do Decreto Municipal n2 44.279/03
corn as alteracöes constantes no Decreto 56.144/15, a Detentora estará sujeita as penalidades a seguir descritas:

9.1.1. Multa no valor de 20% (vinte inteiros par cento) sabre a valor da Ata de Registro de Preco, no caso de
recusa ou atraso em sua celebrac5o;

9.1.2. Multa no percentual de 20% (vinte inteiros par centa) sabre a valor do ajuste, se firmado for, no caso de
recusa ou atraso para celebrar a cantrata ou retirar a Nota de Empenha;

9.1.3. Multa no valor de 20% (vinte inteiros por cento) do valor da Ordern de Farnecimento, no caso de recusa
ou atraso para sua retirada.

9.2. Multa de 1% (urn par cento) aa dia sabre a valor da Ata de Registro de Precos, ou Nota de Empenho, do Contrato, au
da Ordem de Fornecimenta, ate a 192 (decima nano) dia de atrasa na celebraco, após a que será aplicada a multa
prevista nas subitens 9.1.1 ou 9.1.2 ou 9.1.3, respectivamente.

9.3. Pena de suspenso temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de ate 02 (dais) anas corn a PMSP, a criteria
da Administraco;

9.4. lncidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a ernpresa que estiver impedida de firmar a Ata de RP, ou do
ajuste ou retira a Ordem de Fornecimenta pela no apresentaco dos documentos necessários para tanto.

9.5. Aplicar-se-o, tarnbém as seguintes penalidades a(s) DETENTORA(s) DE PREcO(s):

9.5.1. Multa de 20% (vinte por cento) do saldo da Ata de Registro de Precas no utilizado, em casa de Resciso
desta decorrente das hipóteses previstas no Subitens 10.1.1 a 10.1.3 do presente;

9.5.2. Multa por atraso na entrega do objeto: 0,5% (meia par cento) sabre a quantidade que deveria ser
entregue, par dia de atrasa, ate a limite de 15% (quinze par cento), após a que serã aplicada a multa par

inexecucãa parcial do ajuste.

9.5.2.1. Ocorrendo atrasa superior a 30 (trinta) dias, a Contratante poderá, a seu criteria, recusar a
recebimento dos materials, aplicando as sancães referentes a inexecuco parcial ou total do
Ajuste, conforme a casa;

9.5.3. Multa par inexecuca parcial do ajuste: 20% (vinte par cento) sobre a valor da parcela que deveria ser
executada.

/
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9.5.4. Multa por inexecucâo total do ajuste: 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do ajuste, sem prejuizo

de, a critério da Adrninistraco, aplicar-se pena de suspenso ternporária do direito de Ilcitar e contratar
corn a Adrninistraco Püblica, pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

9.5.5. Caberá rnulta no percentual de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do ajuste, por
descumprirnento as regras previstas no Decreto Municipal n9 59.767/2020 - Lei de Proteco de Dados
Pessoais, consoante itern 12.3, da Cláusula XII do presente instrumento.

9.5.6. Caso se constatem problemas técnicos relacionados ao objeto entregue, a Detentora deverá substituI-lo,
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de aplicacão de multa de 0,5% (meio por cento), a
partir do 112 (décirno primeiro) dia, sobre o valor da parcela entregue irregularrnente, ate o limite de 20
(vinte) dias, após o que serã aplicada a multa prevista no subitern cia inexecuco parcial 9.5.3., podendo
ser aplicada curnulativarnente, pena de suspenso temporéria do direito de licitar e contratar corn a
Adrninistracâo Püblica, pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

9.5.7. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de quaisquer das obrigacäes
decorrentes do ajuste, no previstos nos subitens anteriores.

9.5.8. As sancöes so independentes e a aplicaco de uma no exclul a das outras, quando cabiveis.

9.7. 0 prazo para pagarnento de multas será de 5 (cinco) dias üteis a contar da intirnaco da empresa apenada, sendo
possIvel, a critério da PMSP/SEME, garantido o direito a citaco e ao prazo recursal o desconto das respectivas
irnportâncias do valor eventualrnente devido a DETENTORA. No havendo pagamento pela empresa, o valor seré
inscrito corno divida ativa, sujeitando-se ao competente processo executivo.

CLAUSULA DECIMA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REC5ISTRO DE PREO

10.1. A Ata de Registro de Precos poderá ser cancelada, pela Adrninistraco, de pleno direito, assegurado o contraditório e
a ampla defesa, quando:

10.1.1. A Detentora, no curnprir as obrigacöes constantes da Ata de Registro de Precos e cia Legislaco;

10.1.2. A Detentora no formalizar o Termo de Contrato ou Retirar a Nota de emperiho, no prazo estabelecido, se
a Adrninistraco nâo aceitar sua justificativa;

10.1.3. A Detentora der causa a resciso administrativa, dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

10.1.4. Ern qualquer das hipóteses de inexecucâo total ou parcial dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de
Precos;

10.1.5. Os Precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo Mercado e a Detentora, no aceitar
a reducão;

10.1.6. Por razôes de interesse püblico, devidarnente rnotivado e justificado pela Administraco;

10.1.7. Quando ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condicöes que culminararn na sua
habilitaco e/ou qualificaco exigidas na Licitaco.

10.2. A comunicaco do cancelarnento, nos casos previstos, nos subitens 10.1.1 a 10.1.7 deste Edital, seré feita por
Publicaco no Diário Oficial da Cidade de So Paulo, permitindo a parte, apresentar DEFESA PREVIA, no prazo de 05
(cinco) dias üteis, contados da data da publicaco, nos termos do Art. 57, do Decreto Municipal n2 44.279/2006, que
perrnanecendo silente, considerar-se-á cancelado o Registro a partir da Publicaco.

10.3. A rescisâo pela detentora poderé ocorrer quando, mediante solicitaco por escrito, cornprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências da Ata de Registro de Precos.

10.3.1. A soIicitaco da detentora para cancelamento da Ata de Registro de Precos deveré ser formulada corn
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Adrninistracâo a aplicacao das penalidades previstas no item
(12.1) do Edital de Licitacâo, caso no sejam aceitas as razôes do pedido.

10.3.2. A rescis8o ou suspens5o de fornecirnento corn fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n2

8.666/93 deverá ser notificada.
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10.4. A Administraco poderá a seu critérlo, convocar as demais Licitantes que optaram pela Adesão por ocasio do
Certame para, obedecidas as condicôes do Sistema de Registro de Precos, formalizar (em) os ajustes decorrentes das
demandas a serem contratadas.

CLAUSULA DCIMA PRIMEIRA
DA UTlLIZAcAO DA ATA

11.1. Esta Ata de Registro de Preco poderá ser utilizada por qualquer órgão dos Poderes Executivos e Legislativo do
MunicIplo de So Paulo, mediante prévia consulta ao órgo gerenciador, nos termos do disposto no Decreto
56.144/2015.

11.2. A contrataco e a emisso das Notas Empenho serão autorizadas pelo titular do órgão ao qual pertencer a Unidade
Requisitante, ou autoridade por ele delegada, ficando a unidade responsável pelo cumprimento das disposicães da
presente Ata, bern assim pela observância das normas aplicáveis a matéria.

11.3. 0 segundo colocado somente poderá ser convocado pelos Orgaos/Entidades Participantes para celebrar a
contrataco no caso de o primeiro colocado no cumprir as condiçäes estabelecidas nesta Ata de Registro de Precos
e no Anexo I ao Edital.

CLAUSULA DCIMA SEGUNDA
DO SIGILO DAS INFORMAcOES EDO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADOS A FORMALIZAcAo E A EXECucAO DESTE

CONTRATO

12.1. A Contratada obriga -se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais", e não fazer uso comercial de quaisquer
informacöes relativas aos servicos ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas, não podendo
revelá-Ios ou facilitar sua reveIaco a terceiros.

12.2. As obrigacäes de confidencialidade previstas acima estendem -se aos funcionários, prestadores de servicos, prepostos

e/ou representantes da CONTRATADA.

12.3. A obrigaço prevista no Decreto Municipal n 59.767/2020, manter confidencialidade de dados pessoais, se estende
após o término da vigência deste Contrato, e sua violaco poderá ensejar a parte infratora em multa contratual,
conforme previsto no item 9.5.5 da Cláusula IX, sem prejuizo de correspondente imputaco de responsabilidade civil
e criminal.

12.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente CONTRATO, ou em razo dele, deverão
observar as disposicöes da Lei n9 13.709/2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de
Proteco de Dados e pela CONTRATANTE.

12.5. Havendo necessidade de compartilbamento de dados pessoais no contexto deste CONTRATO, sero transferidos
somente os dados estritamente necessários para a perfeita execuco do objeto contratual, os quais deverão ser
utilizados estritamente para tal fim.

12.6. 0 compartllhamento de dados, quando necessário, dar-se-á sempre em caráter sigiloso, sendo vedado a
CONTRATADA transferir, ou de qualquer forma disponibilizar, as informacäes e os dados recebidos da CONTRATANTE
a terceiros, sem expressa autorizacão da CONTRATANTE.

12.7. No caso de transferência de dados a terceiros, previamente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá
submeter terceiros as mesmas exigências estipuladas neste instrumento, no que se refere a seguranca e privacidade
de dados.

12.8. A CONTRATADA deverá eliminar quaisquer dados pessoais recebidos em decorrência deste CONTRATO, sempre que
determinado pela CONTRATANTE, e corn expressa anuência da CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

a) caso os dados se tornem desnecessários;

b) se houver o término de procedimento de tratamento especifico para o qual os dados se faziam
necessários;

c) ocorrendo o fim da vigência contratual.

12.9. A CONTRATADA deverá adotar e manter mecanismos técnicos e administrativos de seguranca e de prevencao, aptos
a proteger os dados pessoais compartilhados contra acessos nao autorizados e contra situacöes acidentais ou ilIcitas
que envolvam destruico, perda, alteracao, comunicaco ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito,
obrigando-se a proceder as adequacöes demandadas pela CONTRATANTE, com o fim de resguardar a seguranca e o
sigilo dos dados.
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12.10. A CONTRATADA e a CONTRATANTE devero registrar todas as atividades de tratarnento de dados pessoals realizadas
em razäo deste CONTRATO.

12.11. A CONTRATADA deverá cornunicar a CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato, no prazo máxirno de 24 (vinte e
quatro) horas da ciência do fato, a ocorrência de qualquer situacão que possa acarretar potencial ou efetivo risco ou
dano aos titulares dos dados pessoals, e/ou que no esteja de acordo corn os protocolos e corn as normas de
proteco de dados pessoals estabelecidos por Iei e por normas complementares emitidas pela Autoridade Nacional
de Protecâo de Dados.

12.12. CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE todas as inforrnacoes e documentos necessários para
demonstrar o cumprimento das obrigacães estabelecidas nesta SECAO, permitindo e contribuindo, conforme
cortveniência e oportunidade da CONTRATANTE, corn eventuais auditorias conduzidas pela CONTRATANTE ou por
quern estiver por ela autorizado.

CLAUSULA DCIMA TERCEIRA
DAS DIsPOSIcOES GERAIS

13.1. Fica a DETENTORA ciente de que a assinatura desta Ata implica aceitaco de todas as cláusulas e condicöes
estabelecidas, no podendo irivocar qualquer desconhecimento corno elernento impeditivo do perfeito cumprimento
desta Ata de Registro de Preco e dos ajustes dela decorrentes.

13.2. A Ata de Registro de Preco, os ajustes dela decorrentes, suas alteraçöes e rescisäes obedecer5o a Lei Municipal n2
13.278/02, Lei Federal n9 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie e disposicôes desta Ata e do Edital que a
precedeu, cabIveis a execuco dos contratos e especialrnente aos casos ornissos.

13.3. Conforme dispöe o § 12 - A, do art. 39, do Decreto Municipal n2 44.279/03, para a execuco cia Ata de Registro e do
Contrato, nenhurna das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprorneter a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doaco, compensaco, vantagens financeiras ou no financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituarn prática ilegal ou de corrupcâo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forrna a ele no relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA DCIMA QLJARTA
DO FORO

14.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedirnento judicial oriundo desta Ata de Registro de Preco,
corn expressa renOncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitacäo e seus anexos, a proposta da
contratada e a ata da sesso pOblica do Prego n2 006/SEME/2022 do Processo Administrativo n2 6019.2022/0000064-0.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou -se o presente terrno, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual
depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e testernunhas presentes ao ato.
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