CONTRATO N.º 28/2020-SGM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 22/2020-SGM

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva
compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos
adequados para a execução do objeto, conforme especificações e quantidades
contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital 22/2020-SGM

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.596.980,64 (um milhão, quinhentos e noventa e seis
mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos).

NOTA DE EMPENHO Nº.: 101.159/2020, 101.161/2020 e 101.162/2020

DOTAÇÃO Nº.:

11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00

PROCESSO Nº.: 6011.2020/0003821-6
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria de
Governo Municipal,, inscrita no CNPJ nº 46.395.000/0001-39, neste ato
representada por sua chefe de Gabinete, senhora TATIANA REGINA RENNO SUTTO
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 00.118.039/0001-08,
com sede na Comarca de Salvador – Estado da Bahia, na Alameda dos Umbizeiros
n.º 342 B – Bairro Caminho das Árvores – CEP: 41.820-680, telefone: (71) 3014.9256,
e-mail: aiglengenharia@gmail.com, neste ato representada pelo sócio
administrador, senhor CLAUDIO LUIS ARRUDA SILVA, portador da cédula de
identidade R.G. n.º 0669020613-SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n.º
920.437.635-04, conforme documento comprobatório, doravante simplesmente
denominada CONTRATADA, firmam, à vista dos elementos constantes do processo
administrativo n.º 6011.2020/0003821-6 em especial da decisão ali encartada sob
documento nº 036579244, o presente contrato, que se sujeitará às disposições
insertas na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações e Lei Municipal nº 13.278/2002 e
demais legislações pertinentes, regendo-se pelas cláusulas a seguir ajustadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva
compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos
adequados para a execução do objeto, conforme especificações e quantidades
contidas no Anexo I – Termo de Referência.
1.1.2. Manutenção preventiva e corretiva de toda rede elétrica, instalação e
remanejamento de circuitos elétricos, lógicos; instalação e remanejamento de cabos
de rede; instalação de luminárias, substituição de lâmpadas, verificação dos quadros
de distribuição e quadros de medição de energia e cabine primaria.
1.1.3. Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de hidráulica/hidrosanitária,
tubulações, conexões e válvulas, águas pluviais: reservatórios de águas e casa de
bombas, limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e
as normas técnicas, das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores,
inclusive dos reservatórios de esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;
1.1.4. Manutenção preventiva, corretiva e preditiva em obras civis, serralheria,
esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura, texturas e grafiatos,
alvenaria e divisória naval/especial;
1.1.5. Manutenção preventiva e corretiva de toda a rede interna de telefonia e PABX
de acordo com as “boas técnicas” e em conformidade com as normas existentes.
1.1.6. Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de prevenção e
combate a incêndio que inclui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas,
o sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, o sistema eletrônico de
detecção de fumaça e alarme contra incêndios, o sistema de iluminação de
emergência e o sistema de sinalização de segurança e emergência, existentes ou que
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venham a ser instalados;
1.1.7. Manutenção preventiva e corretiva do sistema de para-raios.
1.1.8. Prestação dos serviços de chaveiro.
1.1.9. Caso seja necessário e conveniente a contratante poderá realizar serviços
eventuais não descritos neste termo de referência, mas compreendidos no conceito
de manutenção predial.
CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Os serviços serão executados conforme disposto no Anexo I - Termo de
Referência parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão executados conforme disposto no Anexo I - Termo de
Referência parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
4.1. Os serviços serão prestados na sede do Governo Municipal, Edifício Matarazzo,
situado no Viaduto do Chá n.º 15, Centro – SP.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cabe à CONTRATADA:
5.1.1. Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos
empregados que participem da execução do objeto contratual;
5.1.2. Enviar à Administração Pública Municipal e manter atualizado o rol de todos
os funcionários que participem da execução do objeto contratual;
5.1.3. Providenciar para que todos os empregados vinculados ao contrato recebam
seus pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região
metropolitana onde serão prestados os serviços;
5.1.4. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para
todos os empregados;
5.1.5. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para que
obtenham os extratos dos recolhimentos de suas contribuições previdenciárias ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos seus depósitos ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;
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5.1.6. Destacar e manter o número exigido ou, quando não fixado, o montante
necessário de empregados, compatível com a natureza, quantidade, extensão e
demais características dos serviços objeto do contrato;
5.1.7. Demonstrar, em até 30 (trinta) dias a contar do início da execução do
respectivo contrato, que possui sede, filial, escritório ou preposto à disposição dos
empregados e da Administração Pública Municipal no Município ou na região
metropolitana onde serão prestados os serviços, sob pena de incorrer nas sanções
contratuais e rescisão do ajuste;
5.1.8. Toda e quaisquer reclamações trabalhistas, que, por ventura, ocorrerem por
parte dos empregados, será de responsabilidade da CONTRATADA.
5.1.9. Obrigar-se, em qualquer circunstância e às suas expensas, a respeitar e a
cumprir os dispositivos das Leis Trabalhistas, inclusive no que se refere aos períodos
de refeição do seu pessoal, responsabilizando-se por eventuais transgressões neste
sentido, incluindo-se, nesta obrigação, férias, folgas e substituições, além dos
encargos trabalhistas, previdenciários sociais e tributários, acidentes de trabalho,
indenizações, FGTS e PIS.
5.1.10. A CONTRATADA deverá observar o piso mínimo salarial ou superior definido
em convenção coletiva estabelecida pelo sindicato da categoria do Estado de São
Paulo;
5.1.11. A CONTRATADA deverá observar e cumprir durante toda a execução do
contrato, a planilha de custos, salários e benefícios apresentada no processo
licitatório, que ficarão fazendo parte integrante do contrato, juntamente com a
proposta apresentada, independentemente de sua transcrição.
5.1.12. A CONTRATADA deverá comprovar que possui em seu quadro permanente,
ou mediante vinculo de contrato de prestação de serviços, engenheiro civil,
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra e serviço de características
semelhantes, devidamente registrado no CREA, que será o indicado na celebração
do Contrato, como responsável técnico da contratada, o qual será responsável pela
emissão da ART, vistoria inicial e laudos quando solicitados, nos termos do Artigo
30,inciso I da Lei 8.666/93, detentor (es) de atestado(s) fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s),
expedido pela entidade profissional competente comprovando a execução de obras
ou serviços com características semelhantes ao objeto da presente do contrato.
5.1.12.1. A comprovação de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ou contrato de trabalho, admitindo-se a
contratação de profissional autônomo, que preencha os requisitos que se
responsabilize tecnicamente pôr os serviços prestados, nos moldes da Sumula n° 25
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que efetuara visitas as dependências
da contratante, quando solicitado pelo gestor ou fiscal do contrato, com prévio
agendamento que prestara conta a contratante a respeito do cumprimento dos
serviços contratados.
5.1.13. A CONTRATADA deverá efetuar/prestar os serviços de verificação, correção e
trocas de componentes, ajustes, limpeza, lubrificação geral para o perfeito
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funcionamento de todas as instalações e equipamentos descritos e ainda a
manutenção predial para conservação do prédio da Contratante.
5.1.14. Apresentar relatórios técnicos de serviços ao gestor ou fiscal da contratante,
no 5° (quinto) dia útil do mês seguinte, abrangendo todas as atividades realizadas no
mês, demostrando os serviços executados ou não executados pelas equipes de
manutenção, atendimentos de chamados e ocorrências, e as medidas a serem
adoptadas para garantir o cumprimento das pendencias ou descumprimentos
existentes de imediato.
5.1.15. Fornecer a seus empregados desde o início da vigência do contrato (ordem
de início de serviços), todos os instrumentos, ferramentas, utensílios e
equipamentos em perfeitas condições para uso imediato, conforme Anexo I -A,
para a boa execução dos serviços, devendo ficar alocados nas dependências da
contratante, quando danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro)
horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de
modo a evitar danos na rede elétrica;
5.1.16 Quando houver necessidade de liberar áreas para execução dos serviços a
CONTRATADA se obriga a executá-los nos períodos determinados pela
CONTRATANTE;
5.1.17. Repassar toda informação direta ou indiretamente referente a execução dos
serviços para ciência e aprovação do gestor ou fiscal da contratada, que serão os
responsáveis por todas as tratativas com a CONTRATADA.
5.1.18. Utilizar, sob sua inteira responsabilidade, toda a competente e indispensável
mão-de-obra, comprovadamente habilitada e treinada, para execução dos serviços
contratados.
5.1.19. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo que venha a ser
causado por seus prepostos às instalações da CONTRATANTE ou a terceiros, durante
a prestação dos serviços, estando sujeito a multas e ressarcimentos cabíveis, após a
apuração da responsabilidade;
5.1.20. Assumir todos os tributos que direta ou indiretamente incidem ou venham a
incidir sobre a prestação do serviço, bem como as contribuições parafiscais, ficando
desde já a CONTRATANTE excluída de qualquer solidariedade passiva por eventuais
autuações;
5.1.21. Cumprir e fazer cumprir todas as normas de Segurança do Trabalho,
fornecendo os equipamentos de segurança e obrigando seus empregados a usá-los
na execução dos serviços contratados, bem como transmitir aos mesmos
informações a respeito da importância dessas normas, através dos encarregados de
equipe que serão os responsáveis por transmitir e exigir o cumprimento das normas,
cabendo-lhe a responsabilidade exclusiva a CONTRATADA por qualquer acidente que
venha a ocorrer;
5.1.22. Responder, sob qualquer instância legal, por indenização a seus funcionários
e a terceiros, em decorrência de acidentes no ambiente de trabalho. Os
equipamentos/instalações danificados deverão ser reparados pela CONTRATADA,
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
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5.1.23. Quaisquer medidas punitivas a serem eventualmente aplicadas aos
empregados da CONTRATADA serão efetuadas sob seu único e exclusivo critério,
sendo certo desde já que a ausência de punição não se constituirá em óbice para a
substituição de empregado solicitado pela CONTRATANTE;
5.1.24. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de
qualquer formalidade, funcionário por outro que tenha experiência equivalente ou
superior, apresentando a documentação necessária demostrando que são
funcionários da contratada, que se ausente do trabalho por período ou ainda, por
motivo de: férias, licença médica, previamente informada a CONTRATANTE ou
quando solicitado pelo gestor ou fiscal da CONTRATANTE, ficando determinado que
deva ser cumprido o horário de trabalho desde o início, sob pena de qualquer
ausência ser caracterizada como falta garantido a completude das equipes
residente, conforme item 4.1 do Termo de Referencia.
5.1.24.1. No caso de faltas, acidente ou saídas tempestivas a empresa deverá
substituir os funcionários em até 2 (duas) horas, caso isso não ocorra a empresa
poderá ser penalizada.
5.1.25. O posto de trabalho da CONTRATANTE não poderá ser utilizado para
cumprimento de aviso prévio, nem serem efetuados cursos preparatórios aos
funcionários da contratada.
5.1.26. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do pessoal, podendo a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, exigir a imediata substituição e retirada de
qualquer empregado, cuja permanência seja considerada inconveniente na área de
trabalho.
5.1.27. Fornecer kit de primeiros socorros com os medicamentos e itens necessários,
solicitados pela CONTRATANTE e mantendo a reposição dos itens que o compõem,
garantindo seu armazenamento em caixa para primeiros socorros com 12 polegadas.
5.1.28. Atender dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas quaisquer solicitação
ou notificações da CONTRATANTE, relativas às irregularidades praticadas pelos seus
empregados, bem como ao descumprimento de quaisquer outras obrigações
contratuais, sob pena de multas.
5.1.29. Manter seus empregados devidamente uniformizados, com crachá de
identificação da empresa atualizado onde se destaque nome e função dos mesmos,
com uniforme em tecido de algodão muito resistente, num só padrão, sempre
estando em bom estado, tendo o logo da empresa de forma discreta na frente,
composição dos uniformes (camisa polo azul escuro, calça jeans azul resistente
para os funcionários) e (camisa social azul claro e calça jeans azul para os
encarregados), botinas de segurança na cor Café Nobuk PS106AP, com CA de
aprovação, para todos, sendo 2 pares anuais. A troca dos uniformes deverão ser
efetuadas semestralmente, com fornecimento de 02 (dois) uniformes por
funcionário, além de 01 (uma) capa de chuva e 01 (uma) jaqueta de inverno anual,
sendo que os mesmos deverão ser substituídos de imediato caso apresentem
avarias, os uniformes deverão ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE.
5.1.29.1. Os uniformes deverão ser fornecidos pela CONTRATADA no mínimo, na
quantidade constante no quadro abaixo:
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DESCRIÇÃO

PERIODO

QUANTIDADE

Camisa Polo Azul Escuro

Semestral

50

Calça Jeans Azul

Semestral

54

Camisa Social Azul Claro

Semestral

4

Botinas de Segurança

Anual

54 (pares)

Capa de chuva

Anual

27

Jaqueta de Inverno

Anual

27

5.1.30. Todas as ferramentas e equipamentos deverão estar alocados nas
dependências da CONTRATANTE e ser devidamente identificados, de forma a não
serem confundidas com similares de propriedade da CONTRATANTE, devendo ser
mantidas nas malas referidas em Anexo I-A, por modalidade de serviço essenciais e
necessárias, objetivando o rápido e eficiente atendimento, quando da ocorrência de
serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, além de todo Equipamento de
Proteção Individual (EPI’s) necessário para a correta e segura execução dos serviços;
5.1.31. Manter a disposição de cada encarregado Smartphones 4G com plano de
ligação e internet ilimitada, assim como para o gestor e fiscal do contrato da
CONTRATANTE, para que seja viabilizada a comunicação e acionamento entre as
partes, tendo em vista que é necessária a localização e atendimento rápido para as
emergências cotidianas dentro do edifício, principalmente nos casos de pane elétrica
nos andares. Dentre todos os serviços solicitados esta as averiguações diárias do
funcionamento dos equipamentos existentes e nem sempre será possível estar de
plantão dentro da sala, por esta razão a necessidade de comunicação rápida.
5.1.32. Entregar os materiais e peças substituídos ao gestor ou fiscal da
CONTRATANTE, que fará as avaliações cabíveis;
5.1.33. Responsabilizar-se pelo pronto atendimento, num prazo máximo de 01
(uma) hora, em SITUAÇÕES EMERGENCIAIS cujos horários estão discriminados no
item 3.8 do TR – Atendimento Emergencial, ainda, pelo acionamento, se for o caso,
de sua equipe para reparar e/ou corrigir os pontos que motivaram a ocorrência.
5.1.33.1. Para que o atendimento ocorra a contento, nessa SITUAÇÃO
EMERGENCIAL, a CONTRATADA, no início da vigência contratual, deverá indicar o(s)
CONTATO(S) DA EMPRESA para atender esse chamado da CONTRATANTE.
5.1.34. Informar e encaminhar ao gestor ou fiscal do contrato, cópia atualizada da
convenção coletiva da categoria seguida pela contratada na confecção da planilha de
composição de custos, anexo III, atualizando sempre que houver dissidio coletivo,
ou qualquer outra alteração ou atualização.
5.1.35. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com problemas de saúde;
5.1.36. Responder por atos de seus funcionários na ocorrência de danificações
causadas a equipamentos, móveis, acessórios de banheiros em geral, portas, janelas,
etc., do patrimônio da CONTRATANTE, quando ficar demonstrado que a avaria
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decorreu de culpa ou dolo de seu preposto, em especial da falta de cuidado no
manuseio das ferramentas utilizadas ou que foram usadas de forma inadequada;
5.1.37. Após a execução dos serviços a CONTRATADA deverá retirar todo tipo de
entulho e resíduo resultante, inclusive restos de fios, canos, restos de moveis e
madeiras que, de princípio, poderão ser destinados à reciclagem, deixando o
ambiente seco, limpo, sem marcas nas paredes.
5.1.38. A CONTRATADA deverá retirar mensalmente todo material descartável
(entulho, fios, cabos, canos madeiras) das dependências da contratante mantendo o
local do deposito limpo e organizado, retirar e reciclar as lâmpadas descartadas,
todo o material retirado deverá ser depositado em local adequado sob sua inteira
responsabilidade. Atividade que deverá constar na planilha de formação de
composição de custo, anexo III.
5.1.39. Ter disponível até o 10º (décimo) dia do mês vigente o material de consumo
de primeira linha e qualidade, nas quantidades solicitadas pela CONTRATANTE
conforme relação constante Anexo I-B, dentro dos limites estabelecidos neste Edital,
para viabilizar a execução do serviço de manutenção objeto do contrato.
5.1.40. Registrar em livro de ocorrência, a ser fornecido pela CONTRATADA, quando
em vistoria, no exercício de suas funções, constatar falta de itens como, por
exemplo, torneira ou lâmpada ou ocorrência de que houve uso indevido de
acessórios, resultando em danificações, etc.
5.1.41. Responder, a qualquer título, pelo correto uso e guarda dos crachás de
identificação e de acesso dos funcionários da CONTRATADA nas unidades que
integram a sede do Governo Municipal, a serem fornecidos pela CONTRATANTE, sob
pena de ter que relatar e arcar com os custos da reposição dos mesmos, através de
boleto bancário e/ou desconto no pagamento a ser efetuado.
5.1.42. Fornecer armários para guardar os pertences pessoais de seus funcionários
nos padrões solicitados pela contratante.
5.1.43. Fornecer relógio de ponto eletrônico com cartões magnéticos (submetendo
aprovação da CONTRATANTE). A CONTRATANTE juntamente com os encarregados
das equipes, efetuará a apuração da frequência diária da entrada e saída dos
funcionários, com fechamento mensal do 01 ao 31 de cada mês vencido, fornecendo
relatório ao gestor ou fiscal do contrato para sua aprovação.
5.1.44. Elaborar relatório de vistoria inicial de todas as instalações e equipamentos
cuja manutenção esteja sob sua responsabilidade, no prazo de até 30 dias corridos a
contar do início da execução do contrato, especificando detalhadamente a situação
em que se encontram as instalações e equipamentos.
5.1.45. Entregar o relatório de vistoria inicial a que se refere o item acima ao gestor
ou fiscal do contrato, com a relação das soluções dos problemas encontrados a
serem executadas pela contratada.
5.1.46. Sempre que houver mudanças na equipe, o gestor ou fiscal do contrato
deverá ser notificado por escrito, sendo que o aceite do novo profissional ficara a
cargo da contratante que verificara se todas as exigências contratuais e
conhecimentos técnicos da função forem cumpridas, sendo comprovados através da
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CTPS.
5.1.47. Quando substituído o engenheiro responsável, deverá ser providenciada
nova ART, apresentando ao gestor ou fiscal do contrato.
5.1.48. Encaminhar ao gestor ou fiscal do contrato documentação relacionada
prevista na Portaria n° 170 de 31 de agosto de 2020:
a) Nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente;
b) Medição detalhada comprovando a execução dos serviços contratados; (relatório
Técnico)
c) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato;
d) folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato
devidamente assinada pelos mesmos;
e) folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato
devidamente assinadas pelos mesmos;
f) cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social(GFIP/SEFIP);
g) cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior a
realização da despesa objeto do período de pagamento;
h) cópia da guia quitada do INSS correspondente ao mês anterior à realização da
despesa objeto do pedido de pagamento;
i) Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus
pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região onde serão
prestados os serviços;
5.1.48.1. Os documentos previstos poderão ser entregues pela CONTRATADA em
formato digital, devendo os originais ser apresentados sempre que exigidos pela
contratante.
5.1.48.2. Em caso de erro nos documentos elencados, o fiscal do contrato deverá
solicitar à CONTRATADA a devida correção, no prazo estipulado na Portaria.
5.1.49. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DE
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC do
dia 22 de janeiro de 2010.
5.1.50. Manter nas dependências do contratante Livro de Ocorrência, com folhas
devidamente numeradas, onde serão feitas anotações sobre os trabalhos, tais como:
5.1.51. Indicação técnica do início e término das etapas de serviços, causas e datas
de início e término de eventuais interrupções dos serviços, anormalidades, fatos
relevantes, assuntos que requeiram providencias das partes, devendo
necessariamente ser apresentado ao fiscal do contrato ao final de cada dia para
conhecimento e visto sob pena de não ateste da fatura mensal.
5.1.52. Não contratar durante a execução do contrato, servidor pertencente ao
quadro de pessoal do CONTRATANTE.
5.1.53. Pagar adicional de insalubridade e/ou periculosidade a seus empregados
conforme especificado em planilha de composição de preços Anexo III, as quais são
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especificadas nas normas NR 15 e NR 16.
5.1.54. Pagar no último dia do mês vigente os benefícios integralmente, referentes
ao mês subsequente [VT (passagem + integração) e VR ou VA, devendo ser efetuado
os ajustes de acordo com os dissídios e até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente
ao vencido até 13:00 horas, o salário mensal dos empregados vinculados ao
contrato, através de contas bancarias, em agencias localizadas no Município ou na
região metropolitana onde serão prestados os serviços, bem como recolher no prazo
legal os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que
solicitado às respectivas comprovações.
5.1.55. Fica vedado aos funcionários da CONTRATADA o uso de telefone celular
dentro das dependências da contratante em horários de expediente, sem previa
autorização do gestor ou fiscal da contratante.
5.1.56. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do
contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.
5.1.57. A CONTRATADA deverá apresentar os atestados de antecedentes criminais
dos funcionários pertencentes as equipes da telefonia e chaveiro, devendo os
mesmos assinarem junto à contratante o termo de sigilo e responsabilidade.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cabe a CONTRATANTE:
6.1.1. Exercer toda e a seu critério fiscalização dos serviços prestados pela
CONTRATADA.
6.1.2. Inspecionar os materiais que serão utilizados pela contratada para execução
dos serviços.
6.1.3. Cumprir e exigir o cumprimento deste contrato e das disposições legais que o
regem;
6.1.4. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a contratada
as ocorrências de qualquer fato que exijam medidas corretivas;
6.1.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA alocados como
especificados no item 4.1, quando devidamente identificados, aos locais e
dependências da CONTRATADA onde irão executar suas atividades, com a prévia
autorização do gestor ou fiscal da contratada.
6.1.6. Não permitir o ingresso de pessoas sem previa autorização ou identificação a
locais ou dependências da CONTRATANTE.
6.1.7. Exercer fiscalização sobre os registros efetuados pela CONTRATADA nas
carteiras profissionais de seus empregados, devidamente registrado.
6.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela contratada
aos empregados lotados no CONTRATANTE, especificados em planilha de
composição de custos ANEXO III, através dos documentos necessários a serem
entregues ao gestor ou fiscal da contratante.
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6.1.9. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos previstos, após o
cumprimento das formalidades legais, mediante apresentação da(s) respectivas(s)
nota(s) fiscal(is)
6.1.10. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento
pela contratada de qualquer cláusula estabelecida.
6.1.11. Disponibilizar local apropriado para guarda das ferramentas devidamente
alocadas em malas por cada especialidade especificadas no Anexo I-A e
equipamentos a serem utilizados em decorrência dos serviços, devendo a
CONTRATADA responsabilizar-se, sem ônus para o CONTRATANTE, da guarda dos
mesmos.
6.1.12. Disponibilizar local apropriado para que os empregados da contratada
possam efetuar suas refeições devidamente equipados com mesas e cadeiras.
6.1.13. Proibir o uso de qualquer dependência do CONTRATANTE como alojamento,
moradia ou outros ou fim diverso do permitido.
6.1.14. Não permitir a instalação ou utilização de qualquer aparelho de informática
da CONTRATADA, nem acesso ao sistema de informação da contratante.
6.1.15. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições
requeridas para a contratação dos funcionários.
6.1.16. Notificar por escrito e com antecedência quaisquer debito porventura
existentes (multas, danos causados e outros).
6.1.17. Atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados,
indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo
próprio, onde será juntada a Nota fiscal a ser apresentada pela CONTRATADA, para
fins de pagamento.
6.1.18. Determinar o imediato afastamento de qualquer empregado integrante da
equipe designada para execução dos serviços que, a seu exclusivo critério esteja sem
uniforme, ou sem crachá, ou dificultando a fiscalização, ou prejudicando o bom
andamento ou a boa qualidade dos serviços, ou que não acate suas ordens, ou
desrespeite sua autoridade, ou cuja permanência na área for julgada inconveniente.
6.1.19. Ter livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer atividade ou ação
de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução dos
serviços, fixando normas nos casos não especificados e determinando as
providencias cabíveis aos funcionários da CONTRATADA.
6.1.20. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, em qualquer
tempo sempre que julgar necessário.
6.1.21. A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistorias
dos equipamentos e ferramentas, para verificar o cumprimento de normas
preestabelecidas no edital/contrato.
6.1.22. A Fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a
completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou
omissão às cláusulas contratuais.
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CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA CONTRATUAL
7.1. Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA
prestará garantia, no valor de R$ 79.849,03 (setenta e nove mil oitocentos e
quarenta e nove reais e três centavos), equivalente a 5% (cinco inteiros por cento)
do valor do contrato, na forma prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93,
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do presente
instrumento.
7.2. A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas
à CONTRATADA e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas à
CONTRATANTE em razão do contrato.
7.2.1. Caso a garantia não seja suficiente para o pagamento das multas, a
CONTRATADA será notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar
o pagamento, sob pena de rescisão do contrato.
7.3. O reforço e/ou a regularização da garantia, excetuada a hipótese prevista no
item anterior, deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratante, sob
pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas neste contrato.
7.3.1. O prazo acima aludido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer
motivo justificado aceito pela CONTRATANTE.
7.4. A garantia da execução contratual poderá ser retida, se constatada a existência
de ação trabalhista movida por empregado da contratada em face da entidade
pública, tendo como fundamento a prestação de serviços à Administração durante a
execução do referido contrato administrativo.
7.4.1. O valor da garantia contratual retida poderá ser utilizado para depósito em
juízo, nos autos da reclamação trabalhista, se a pendência não for solucionada
(extinta a ação; garantido o juízo; ou excluída a entidade pública do polo passivo).
7.4.2. Fica prevista também, validade de 180 (cento e oitenta) dias da garantia
contratual para além do prazo inicialmente previsto de execução do contrato,
conforme estipulado pela Portaria SF n.º 76 de 22 de março de 2019, condicionando
sua liberação à comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas
na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente
público.
7.5. Em caso de prorrogação do contrato, a garantia prestada deverá ser substituída
automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento,
independentemente de comunicado da contratante, de modo a manter-se
ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob pena de incorrer a
CONTRATADA nas penalidades nele previstas.
7.6. A não prestação de garantia contratual equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
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7.7. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve
explicitar a cobertura integral do contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato
à Prefeitura do Município de São Paulo em quaisquer das hipóteses previstas neste
Item 16 do Edital.
7.8. Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia será liberado
ou restituído, mediante requerimento da CONTRATADA, após a liquidação das
multas aplicadas e dedução de eventual valor devido pela CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO, DO PREÇO E DO REAJUSTE
8.1. O valor total global para 12 meses dos serviços contratados é de R$
1.596.980,64 (um milhão quinhentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta reais
e sessenta e quatro centavos), sendo o valor mensal de R$ 133.081,72 (cento e trinta
e três mil oitenta e um reais e setenta e dois centavos).
EQUIPE

QUANTIDADE

TOTAL MENSAL

TOTAL GLOBAL

Encarregado Técnico de Equipe

02

R$ 6.819,42

R$ 163.666,14

Oficiais Eletricistas

04

R$ 5.919,12

R$ 284.117,54

Oficiais Encanadores

02

R$ 5.530,00

R$ 132.741,30

Oficiais Pedreiros

02

R$ 4.754,43

R$ 114.106,34

Oficiais de Manutenção

02

R$ 5.919,12

R$ 142.058,77

Ajudante Geral

10

R$ 4.091,02

R$ 490.922,75

Chaveiro

01

R$ 4.754,43

R$

Técnicos de Telefonia

02

R$ 4.754,43

R$ 114.106,34

Auxiliar Técnico de Telefonia

02

R$ 4.092,01

R$

TOTALIZANDO

27

R$ 46.634,87

R$ 1.596.980,64

57.053,17

98.208,28

8.2. O valor contratual a ser pago pela CONTRATANTE, na conformidade do exposto no
item 8.1, desta cláusula, remunera todas as despesas com mão-de-obra especializada e
todo material de consumo necessário estimado, desde que apresentada nota fiscal,
bem como encargos, tributos e demais despesas diretas e indiretas para a realização da
boa e fiel execução dos serviços objeto dessa licitação;
8.3. O pagamento será efetuado por crédito na conta corrente da empresa
CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., conforme estabelecido no Decreto Municipal
n.º 51.197/10, decorridos 30 (trinta) dias da data final do período de adimplemento do
objeto do contrato, desde que esteja devidamente atestada pelo setor competente, a
fiel e regular prestação dos serviços, objeto deste Ajuste.
8.4. Durante o prazo de vigência do presente ajuste, fica vedada a aplicação de
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reajuste econômico e revisão de preços, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94 e
Portaria SF 104/94 ou até que novas normas do Governo venham permiti-lo.
8.5. Na prorrogação, desde que cumprido o período determinado no item anterior,
poderá ser concedido reajuste econômico nos termos do Decreto nº 53.841/2013 e
Portaria SF 104/94, pelo índice IPC-FIPE.
8.5.1. Na eventualidade de extinção do índice de reajuste pactuado na subcláusula
anterior, o mesmo será oportunamente substituído por um que vier a ser definido
como aplicável e regulamentado por Portaria expedida pela Secretaria das Finanças.
8.5.2. Deverá haver a aplicação de compensação financeira quando houver atraso
no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva da CONTRATANTE,
dependente de requerimento formalizado pela CONTRATADA, conforme Portarias SF
nº 05/2012 e 92/2014 e 170/2020.
8.5.3. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata este subitem, o
valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de
compensação da mora (TR + 0,5% “pro rata tempore”), observando-se, para tanto, o
período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.
8.5.4. Ressalva-se a possibilidade de alteração das condições contratadas, em face
da superveniência de normas federais ou municipais, disciplinando a matéria.
8.6. As despesas com a execução do presente, no corrente exercício, serão
cobertas pelas Notas de Empenho n.º 101.159/2020, 101.161/2020 e
101.162/2020,
da
dotação
orçamentária
nº
11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. O gestor e fiscal(is) deste contrato e seu(s) suplente(s) foram indicados através do
despacho do ordenador de despesas da Unidade Orçamentária conforme documento
SEI 036579244 .
9.3. A fiscalização encaminhará as ocorrências e informará a gravidade das infrações à
Coordenação de Administração e Finanças/SGM para o processamento das
penalidades.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
10.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da do
recebimento pela CONTRATADA da ordem de inicio dos serviços, podendo ser
prorrogado, mediante justificativa da Administração até o limite legal de 60 meses nos
termos do artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e modificações c/c a Lei
Municipal nº 13.278/2002, desde que não haja oposição das partes, manifestada por
escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias de sua expiração;
10.2. As prorrogações serão formalizadas mediante termo aditivo, justificadas por
escrito, e previamente autorizadas pela CONTRATANTE;
10.3. A oposição de qualquer das partes à prorrogação contratual, não constitui
denúncia do ajuste. Entretanto, à CONTRATANTE fica assegurado o direito de fixar o
termo final de até 90 (noventa) dias contados a partir do termino da vigência do
contrato ou de sua eventual prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E PENALIDADES
11.1. São aplicáveis ao contrato as sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações, em especial as contidas em seu artigo 87.
11.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, será aplicada penalidade de
multa pecuniária nos percentuais e casos abaixo elencados:
11.2.1. Multa de 4%(quatro por cento) para cada dia de atraso no início da execução
dos serviços após a assinatura do contrato e respectiva ordem de início, calculados
sobre o valor do contrato, até o limite de cinco dias, após o qual será aplicada a
penalidade prevista no item 11.5 para os casos de inexecução total.
11.2.2. Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor mensal do ajuste, por
descumprimento de quaisquer das obrigações previstas na Cláusula Terceira.
11.2.3. Multa de 10% sobre o valor da remuneração de cada funcionário, no caso de
atraso superior a duas horas sem substituição ou de falta, sem prejuízo da redução
do valor correspondente ao serviço não prestado, conforme fórmula seguinte.
11.2.3.1. Para cada ausência no posto será descontado o valor apurado com a
aplicação da seguinte fórmula: valor da parcela mensal: dias úteis X nº de faltas =
valor a ser descontado nº de funcionários em atividade.
11.3. Caso ultrapassada a quantidade de 15 (quinze) faltas no mês, a multa aplicada
com base no item 10.2.3 e a redução prevista no item 10.2.3.1 serão cumuladas com
a aplicação da penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato.
11.4. Nos casos não previstos nos itens acima, aplica-se a multa de 10% (dez por
cento) pela inexecução parcial do contrato, sobre o valor da parcela não executada.
11.5. Aplica-se por inexecução total do contrato a multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do ajuste, configurada quando da paralisação total dos serviços
por mais de 05 (cinco) dias, podendo ainda a Administração rescindir de pleno
direito o ajuste ou aguardar o retorno dos serviços, conforme manifestação
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motivada.
11.6. As multas e demais penalidades previstas na legislação são independentes e a
aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.
11.7. As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento devido
ou inscritas como dívida ativa sujeitas à cobrança executiva.
11.8. Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer das hipóteses previstas na Lei
Federal 8.666/93 e suas respectivas modificações com as condições ali indicadas.
Entretanto, à CONTRATANTE no interesse público é assegurado o direito de exigir
que a CONTRATADA, conforme o caso continue a execução dos serviços nos termos
contratuais, durante um período de até 90(noventa) dias, a fim de se evitar brusca
interrupção dos serviços avençados, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
neste contrato.
11.9. A aplicação dos efeitos previstos no artigo 80, incisos I e IV, da Lei Federal nº
8666 de 1993, caso de rescisão.
11.10. O pagamento relativo ao último mês de prestação dos serviços, em
decorrência da extinção ou da rescisão do contrato, ficará condicionado, sem
prejuízo dos demais documentos exigidos, à apresentação de cópias dos termos de
rescisão dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados
vinculados à prestação dos respectivos serviços, ou à comprovação da realocação
dos referidos empregados para prestar outros serviços.
11.11. A oposição de qualquer das partes à prorrogação contratual, não constitui
denuncia do ajuste. Entretanto, à CONTRATANTE, fica assegurado o direito de fixar o
termo final de até 90 (noventa) dias contados a partir do término da vigência do
contrato ou de sua eventual prorrogação, observado o limite legal de 60 (sessenta)
meses.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
12.1. Executado o Contrato, procederá a CONTRATANTE ao recebimento definitivo
de seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo
declaração expressa de sua adequação às cláusulas avençadas, nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Ficam vinculados a este contrato, para todos os efeitos legais, o Edital de
Pregão nº 22/2020, seus anexos, bem como a a proposta e planilha de custos,
apresentada pelo licitante vencedor, independentemente de sua transcrição.
13.2. Os casos omissos serão disciplinados pelos princípios estatuídos na Lei Federal
nº 8.666/93 e Lei Municipal nº13.278/02 e decretos regulamentadores e demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria.
13.3. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou
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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, doação, compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
13.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca desta Capital para dirimir
qualquer duvida proveniente desse contrato.
E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai
firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, ___ de dezembro de 2020.
Assinado de forma digital por
TATIANA REGINA
TATIANA REGINA RENNO
RENNO
SUTTO:07455113846
SUTTO:07455113846 Dados: 2020.12.09 14:54:48 -03'00'
TATIANA REGINA RENNO SUTTO

Chefe de Gabinete
SGM

Assinado de forma digital por

CLAUDIO LUIS ARRUDA CLAUDIO LUIS ARRUDA
SILVA:92043763504
SILVA:92043763504
Dados: 2020.12.09 17:29:17 -03'00'

CLAUDIO LUIS ARRUDA SILVA
Sócio Administrador
AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
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RG:
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FERNANDES:100
88840816

Assinado de forma digital
por MARCOS
FERNANDES:10088840816
Dados: 2020.12.09 15:07:15
-03'00'

2. Nome: FERNANDA
RG:
CPF:

MUNIZ DE SOUZA
FERREIRA:222623
66861

Assinado de forma
digital por FERNANDA
MUNIZ DE SOUZA
FERREIRA:22262366861
Dados: 2020.12.09
15:12:35 -03'00'
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