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Processo no 868122

o início da a prestação de serviços
Prestação de serviços de Auxiliar de Limpe
za, pataatuar nos prédios da câmara Municipal,
AUTORIZO

com

3 (três) postos de trabalho, objeto do coNTRATo no

006122, de acordo com o
constante no edital do Pregão Eletrônlco no
002122, a par-tir de 11 DE ABRIL oE
2022,
SEGUNDA'FEIRA, estendendo-se pero período
de 12mesês.

São Carlos, S de abrilde 2OZZ.

,r'^ECTDO FRANçOt
Càmárta Municipal

.-cign\9.

)t, \t-',)

ú

de abril de 2022.

CNPJ/MF no 03.

Câmura Municipat de São Curlos
Rua 7 de
setembro, n" 2.079 - ceniro

-

são carros -

sp - cEp r3s60-Ig0

São C'arlos

Capital da Tecuologia

processo no g6gt2?

CONTRATO QUE ENTRE S!, CELEBRAM
cÂMARA MUNrcrpAL oe éao cARLos A
sucESSo 11e_s1eeÃo -DE -sÉnÍõos-E
TERcEtRtzADos elneir.

R cÂnaenA MUNICIPAL DE sÃo
cNpJ/MF sob o no s1.Tez.eró7ôóor-o+,
-canLOS, pessoa jundica de direito púbtico, inscrita no
Rua sete oã'êãi"roro, no 2.or',
centro, neste Município oe sáó-õarro9,'sn,;";Ã;Ldo
neste ato pero seu presidente,
RosELEl APARE^ciDo rneúçoêo,
nru.it"iiJ,""ã!ãáo,
portador
da cédura de ldentidade
RG no 26'652'522-2-sselse,-ãlÃcrito
,o cprTúi!9o_ o no 162.096.078-88,
denominada .'NTRATANTE, -""
doravante
à
sucEsso. pnesíeôÀõ DE SERVrços
TERcElRlzADos ElRELl, p"tt*
"*presa
iurroicã oo oiieitãiiivado, inscrita Áo cNpJ/MF
03.70e.37el0001-00, .o, ràoã
sob o no
àü Siu"iru pr10. no 136, Jardim
Atrenas, MG, cEp 32136-1sr, n".t.u
América,
ato reprÃ;ffi; por RoÉsor.r-Jbse
brasileiro' solteiro, administradãr, p-o-rtador
DA srLVA,
o, õeoura'ãã roãntioao" ,ü.gõà.130 ssp/MG,
inscriro no CpF/MF sob o ni' õãz.ezs.tga--02;-doà;rnte
e
denomináàã_ coNTRATADA,
celebram entre si o presente.ontrato,
regido perã tÀilederal no,10.520,
2002, com apticaçãosubsidiaria
rài ráo"rrr ,íã.ooãl'je zr de junho de de 17de julho de
igg3, e posteriores
alterações' que o6edecerá ai.ugrini".

;;:d;:

* h;ü;ü,rã

oausuràs e

.oiàiç0"r,íü;rt,;r,iànr"

se obrigam:
GLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1' o objeto deste contrato e a rrestaçã.g
Prédios da câmara Municipar,
9q serviços de Auxiriar de Limpeza, para atuar nos
ttre.)
trabarho, pd" óã;ü o de 1z(doze)
com o constante no editai
EiJIB[i::f"ffi»::TS:,:X-§";á

.ãrl

ó;ü;ã

ãdzãJ","odo

ilã?:

CLAUSULA SEGUNDA

2' As condições para^ a -execução oó
ôoi.to do presente encontram-se
Pregão Eletrônico n" 002t2i ã
no editar
.ãr" anexos, em consonância comdescritas
a proposta
DA EXECUçÃO

fi3SI11ffi3â;.,3X?,,:::l-*'*oo

pá.tã'

ili"gànt" oo -p,á.ántà

da
instrumenro,

clÁusur_A TERcEIRA _ Do pREÇo
3'1' o valor do presente contrato Jns,gg'zgg,g2

'

\"- ' y' "i e nove mír, setecentos e noventa
- (noventa
9 lov_e reaís e noventa e dois centavos).
3'2' a valor será fixo e irrealustavei-iurante
toda a vigência do contrato. Na hipótese
prorrogação do prazo contrátuat,
de
tão
somente, após" deconidos 12 (doze)
vigência' o vator do contrato podera-ser
meses
da
reajustado,'plrorndice de preços
ao consumidor

âTi,3n;

ffi#fr?5;""iá,,fiT;Lf"j"

GLÁUSULA QUARTA

sua extinçãó, pero índice q,ã'Jiã," a
substituÊro,

- DA ueÊrucle

3;,3.5i?liJ:"";:?i;L1,:l3i""?L-,Àr,";;*ata

derinida na ordem de rnÍcio dos serviços,

cI.ÁusuI.A QUINTA- Dos REcURSoS
5' os rêcursos financeiros p.t"ãi"no]rento.das
se especificadas na dotação orçamentária despesas oriundas do presente encontramcooitiããáã- soo o no 3.3.90.39.79,
sob a
i:L:ll§ãlí:, ?:ffi:,t""üg?:",ii,,1"'."iros p".,o" JurÍdica de Apoio

-

-s"-i"s
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CLAUSULA SEXTA

- DAS PENALIDADES

6'1' salvo ocorrência de caso fortuito ou

de
_lorya maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA,
ànrigãçà"r assumidas,
ou a infringência de preceitos legais pertinentes, Ànsejarãodas
á
ãpiiãrça", segundo a
gravidade da falta, das seguintes peÀalidades:
a) Advertência, sempre qúe forem constatadas irregularidades
de pouca gravidade, para as
gy?,-..tenha a êmpresa concorrido diretamente;
b) Multas, na forma da subcláusula 6.2 .
c) suspensão temporária do direito di'licitar com a Administração pública
Municipal, bem
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo
máximo de até cinco anos, em
especial na hipótese de descumprimento. de quàisqu;r;;"
obrigações assumidas;
d)'Declaração de inidoneidade para licitar ou àontratrr com
a Administração púbtica,
?lqu-aryg perdurarem os motivos determinantes da puniôaà.
6.2. A CONTRATADA estará sujeíta às seguintes
multai
6'2'2' Multa de 1o/o
poiceri,")
p*oiã
oe
rarta,
iãiposto de trabalho, na prestação de
1rm
serviço calculada sobre
o vator do contrato, até o limitê àe 1oo/o (dezpor
cento) do valor do
contrato;
6'2'3' Multa de 15% (quinzê por cento) do valor total
do contrato, caso haja mais de dez
faltas somadas dos postos de irabalho.
6'3' As sanções de suspensão e declaração de ínidoneidade poderão
ser cumuladas com

multa.

6.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas
e aplicadas em dobro, sêmpre que se
repetir o motivo.
6;5'' A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada do vator
devido à CoNTMTADA, cobáda judicialmente àuextraludicialmente, a crítério da
CONTRATANTE.
6;6' Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidade-s previstas,
§erá conceiJido prazo
para deresa prévia de 5 (c1nco) dias úteis
a .oniu, ou noiriüJàã;;;J;'íÀ".uro, em que
a'sanção for estabelecida com base no lnciso.lü oó
rnü" dl da Lei Federal no g,666/g3,
devidamente atualizada, onde há prazode
toeziàiãs
irara apresentação de defesa pelo
,10
da abertura oe vista oo
respátivo iro..rro, nos termos oo artigo ez,
i"::t"
6'7' Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da
notificação.

$q:#:;:

CLAUSULA SETIMA

-

DA SUBCONTRATAçÃO

7' Fica vedada quatquer vedada a subcontraÍação, cessão ou transferência
no todo ou em
parte do objeto ora licitado, sem
expressa anuência da CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DA.PRESTAçÃO DOS SERVIçOS
E PAGAMENTO
9'1' q" serviços serão realizados no goirrcio s"ã" àu'õâmara Municipal de são carlos e
seus Anexos' com fornecimento de mão de obra, e
àãvãrao ,",
,,gããJ*;ãr,ã
na frequência abaixo, com a apresentação de reiatorio
"*""riaoos
de_checagem
pero
CONTRATADA, sob a supervisão de fisiarização oa
";;'r;';üà;'à;
CóúnnrANTE:
a) remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos,
prateleiras, persianas,
peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos
demais móveis existentes, lÁciusive aparelhos
elétricos, extintores de incêndio, etc.;
b) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
c) proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos
sanitários;
d) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os piro";
e) varrer as áreas externas no entorno do prédio(.árõroã.1e
recother o rixo;
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0

abastecer

com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando
necessário;
g) retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para
local indicado
pela Administração;
h) executar demais serviços considerados necessários à frequência
8'1'1' os equipamentos e materiais de limpeza n""L."arios para diária.
a execução dos serviços
:"Iã9 fornecidos pela Câmara Municipal.
8'2' A quantidade de funcionários para a execução dos serviços será
de 03 (três) postos de
trabalho, com carga.horário de 40 (quarenta) horas semanais,
de segunda à sexta-feira, das
7h00min às 16h00min, com intervaio de uma hora para
rãfeição e descanso.
8'3' A supervisão deverá realizar visitas ao menos uma vez por
semana, a fim de garantir a
qualidade dos serviços prestados.
8.4. Deverá ser fornecído 01 (unn) rivro de controre de ponto.
8'5' A CoNTRATADA deverá foinecer os uniformes e equipamentos
de proteção individual
(EPl) para cada funcionário, de acordo com sua função,
àe forma a atender à legislação
vigente.
8'5'1' A CoNTRATADA deverá manter os equipamentos de proteção
índividual sempre em
condições de uso.
8'5'2' A CoNTRAJIDI se respons abiliza integralmente em fornecer
equipamentos de
proteção individual (EPl) de forma a atender
íntegralmente a legislação aplicável aos
trabalhos previstos no contrato, bem como promover
as alterações necessárias decorrentes
de alterações na legislação.
8'6' lncÍuem-se, também, como componentes da atividade, o asseio
e a conservação predial
e dos instrumentos e ferramentas de trabalho.
8'7' Deverá ser observado na íntegra o disposto na ccT convenção
coletiva de Trabalho
dos empregados da categoria.
8'8' A CONTRATADA apresentará até o 5o (quinto) dia do mês,
ao Departamento
Administrativo e Financeiro, a fatura correspondente
aos serviços prestados no mês
imediatamente anterior, a qual terá o ptazo oe'oz
toôisl dias úteis pàru áóiouá-la ou rejeitá-

8'8'í'

Para a emissão da fatura, esta deverá ser considerada restritamente
a quantidade de
pj9913qos, devendo, portanto, os atrasos e faltas
1e^rv!99s
serem exctuídos do total.
8'8'2' A CoNTRATANTE efetuará o pagamento da fatura no prazo
de 05 (cinco) dias a
contar da data de sua aprovação.

loilt

d.e

8'8'3' A CoNTRATANTE somente

efetuará o pagamento dos valores devidos após
comprovaÇão pela CONTRATADA:
8'8'3'í' do registro na CTPS dos funcionários contratados para a execução
do objeto deste
contrato;
8'q'3:2. da apresentação de planilha, discriminando os funcionários
e respectivos locais de
trabalho e horários;
!'9'1'1' do comprovante de quitação das folhas de pagamento dos funcionários;
8.8.3.4. do recorhimento da co^ntribuição prevídenciariã
8.8.3.5. do recolhimento do FGTS.
8'8'4' A câmara Municipal poderá soticitar a comprovação do recolhimento
de encargos e
tributos referentes a-os serviços prestados, sob
àã retenção ao pãgamento e sem
ó"n"
prejuízo de cominação das penalidades previstas
no edital, no contrato e na Lei Federal n
8.666/93.
8.9.5. Nas
8_.]0'_os pagamentos seraó êretuãEs
CONTRATADA informar o número do banco, Oa agenàiã
banco credenciado, a critério da CONTRATANTE.

1rruss);

mêãEntffi

-
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CLAUSULA NONA- DOS DIRETTOS E DEVERES DA CONTRATANTE
9.í. São direitos da CONTRATANTE:
9'1'1' Aplicar as penalidades cabíveis à CONTRATADA caso não

sejam respeitadas as

condições a que a mesma se obrigou;
9'1'2' Rescindir o presente contlato, de pleno direito

ê para todos os fins, em caso de
liquidação ou dissotução, concordata ou decretação
de falência da CoNTRATADA,
independentemente de aviso, notificação. ou-i11erp_eài?l
tto,"ial e extrajudicial, podendo
ainda ser resclndido unilateralmente peta coNiiÃfnr.ri=
;r. hüi;i;s e condiçôes
previstas na Lei Federal no 8'666/9s, com
ãrt"r"óà"r posteriores, e no caso de náo
cumprimento ou cumprlT.9ll9 de quaÍsquer das
clauillas ajustadas nã presente contrato.
9.2. São deveres da CONTRRTnNTE
:

?'l'1'

Efetuar o pagamento dos serviços contratados
no prazo e forma ajustados.

33fi3fioffi':o'"

do presente cóntrato quando do'adimptemento Ja ourisação

peta

CLAUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DEVERES
DA CONTRATADA
São direitos da CONTRATADA:
10'1'1' Receber o pagamento da quantia ajustada,
no prazo e forma estabelecidos no
presente contrato, quando.do adimpremento
dá obrigação a que se obrigou;
10'1'2' Receber quitação do presente contrato qurnão'.urprida
a obrigação a seu cargo.
10.2. São deveres da CONTRATADA:
10'2'1' Responder pela prestação dos serviços que
realizar, na forma da lei;
caso o serviço órestaào não atenoer ro. iÀqúisitos
exigidos na
Í"1i3;'rJ"sponsabilizar-se

í0.í.

10'2'3' Manter-se durante toda a execução

do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as conâiçÕes
de naoilitaçao e qualificação exigidas;
10'2'5' Arcar com as despesas incorridas ;? .;;irutuçã9
ãe p"éiôár,
sociais,
trabalhistas, securitários e quaisquer tributos
incioeniàs'direta
"'r,.argossobre ou
ou
indiretamente,
-sàÀ
decorrentes do cumprimento
obieto oestã,
direito
pleitear reembotso à
CONTRATANTE.

d;

a

GLAUSULA DECTMA pRtMEtRA DA F|SCAL|ZAçÃO
1í'í' A CoNTRATANTE t"tÀr"-rã
o direito de iiscalizar os serviços que estão sendo
executados, sujeitandose a CONTRATADA,
no .ã.o de descumprimento de suas
9!r10a9o-9s' à aplicação das penaridades previstas neste contrato.
11'2' A fiscalização dos serviços será exercida pelo
sr. MARCELo KILIAN DE ALMEIDA,
Analista de Gestão, tendo como suplente na sua
ausêncía o sr. GABRIEL vELlNl, Analista
Financeiro.

1í'3' A

CoNTRATANTE,

por intermédio do Fiscal do

contrato, promoverá o
acompanhamento e a fiscalização da prestação
dos serviços, sob aspectos qualitativos e
quantitativos, realizando anotaç-ões em
registro proprio Jà falhas e ocorrências detectadas
e
realizará a conferência das Noías Fiscais é Relatorio"
uritido.,
realizando o atesto destes e
encaminhando-os paru a Diretoria Administrativa
e Êinun"êim pr* i"ãó*iiJJpagamento.
11'4' A ação ou omissão, total ou parcia.l, o" tiràái=ãçro
por parte da CoNTRATANTE não
cessará nem diminuirá a responsabilidade da coNTúrnbn
pelo perfeito cumprimento das
obrigações estipuladas neste contrato, nem por quaisquer
danos contra terceiros ou
irregularidades con statadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA GARANTIA
12' Para o perfeito cumprimento do presentê, a CONTRATADA
deverá apresentar garantia,
no valor de R$ 4'990,00 (quatro mil, novecentos
e noventa reais) equivalente a s% (cinpq

4-

\l
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por cento) do valor contratado

f

:

I

."r"9,:

jI

período
-para o

d.e

.12.(doze) meses, na forma do artigo 56 da

á,, tá i, o à"àJ í a t u ra d o co n t ra to.
T "jÍl j :*_,e. será l:,"ánou,àã
Í? 1áJr c1.,n,lituioa,
" io 1 9
.usàL;jilillfrl?r.,ilárl?;zo
I

13l;fi,lillntia

de visência

12'2' A Garantia será devolvida mediante
requerimento da CoNTRATADA após
a conclusão
do objeto do contrato, descontada as
multas ;á" ó";;; ã o valor dos prejuÍzos
causados em
razão do não cumprimento das obrigações
contraira"is.
12'3' A CoNTRATÁ?A
q.,to:t" . gãiárti, em ravãr oa coNTRATANTE se este contrato
for
cutpa ou doto imputãvàl a primáirã.
:?r:ir1,9:_por
rz'4' uaso haja aditamento de valor contratual,
a CoNTMTADA deverá complementar
a
a totalizar |Yo (cinco por cento)
da somatória do varoi do contrato e
33,,?f,;t'ft',1""rl",ffia
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
DA RESCISÃO
13'í' o CoNTRAT4NTE poderã iescr:ndir
unlatáràimente o presente contrato
previstas nos art' 77,78, incisos
nas hipóteses
I
e zg oà-r-ãi'rãàãrar a.666, dtri-aelrnrro
e alterações posteriores, sem prelurá
de 1993,
oas penaridades peftinentes.
á õõr'rÍnnrÀDÃ;;;;;5J. o, direitos da
coNrRArANrE
ll;í;-i3

iiir,

trt

ffi§:,são,

CLÁUSULA DÉCIMA SUARTA
- Do FoRo
14' Fica eleito o Foro da comarc.
oã sao carlos para dirimirem-se eventuais
controvérsias
oriundas do presente contrato,
priviregiado que seja.
Joir"i,
E assim por estarem justos e contratados
lavra-se o presente instrumento em
três vias de
depois oà rião e achado .ohtóirr,
vai
assinado
peras
parres e
l3:flJffirfjüXli;.01"

",

o.trir"nt"ild;;

São Carlos, 5 de abril de 2022.

/
í\
/t

)p\ h \^

DA SILT4A
cs Terceiiizados EIRELI
TADA
Testemunhas:

à'|in
Nome:
RG no

*tiàttt'

**'"
Nome:
RG no
Contraton

oWZz-F@ãi

Câmura lVfuniciput de São Curlos
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-
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(conforme

Ane

,

TCE-SP)

CONtTAtANIE: CÂIVERE MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS

CoNTRATO N.006/22

Limpeza, para atuar nos prédios
da câmara Municipar, com 3 (três) postos
de
sERVtÇos rERcEt RtzADos ETRELt

ifij[r!::li?iti;-"1!:,::*j
â:,:::'de
contratada : sUcEsso.pRTfÀóÂgôÉ

Pelo presente TERMO. nos, abaixo
identificados:

1.
íà,n"

Estamos CIENTES de que:
e jurgamento pero rribunar de

,,"""3!1',ti

óà",'u".

i:'ü,i§t;:',::,:i:fl?:Yá?i:Xãoanárise
olx?ãx',i'

contas do Estado de são pauro, cujo

,.::Í::'#.:3'[ii!??i";1"*;fJLi":l6.1x",j"8ffi#ff":::ff;,lfl'".x.ff ,.ji!i;",.?i.T,xT"r,f

estaÉerecõ;;ü;r;;ão i"
c)
arém de disponíveis no pro."r.o à.i,ror., do TCESp;
eteiionico.
reratrvamente
Despachos
consonância conr o

ao aludido,processo' serão puorüãàos
e Decisões que viere
§*;-g;
no Diário
oriciãr-ãã-Éstao", óuJoÃã-oJ;".';;

iTn,íff:

iiittl'{,i,,"#::.::f;:?fl,".*il;"iíWmHl#;:ftXÍ#}:T*rr,u"r;i#;;,;,";.zos
d) as inrormacões p".^"oui" Jã1,À.*.Sã"=",.,r",;

,;I-X.".rd

de 14 de janero

."rt;rl;;i"";;lHJJ:U:::?;:::::lr::ir.;];"u"otf"[,"d;

_trf"8?ffi{!1:;T""'f,X",Xjrtt".E**ãlÍn{á1.;"s
e)
é de excrusiva r".pàn"roir,orj"
o"-""âiràà0"

2.
a)
,oJ,",oo.

termos previsros no Arrigo 2o
das rnstruçããI-n"01/2020 conrorme
mantêr seus dados sempre atuarizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos
do processo ate seu julgamento
íinal e cr

,":;,1"J,""";;,;

*:§"'ff#,-':;"*ã,;"#;o'

"

ná.Ío,.,us r"guÊ

; ;#:#,:Tj:JS,.::?:':;,.",,o

de deresa,

São Cartos, 5 DE ABRIL DE2022.

I:Ig:Ios.qLerffi

uargo: prêsidente (Biênio 2021t2O2Z)-_
CpF/MF no 1

ROSelel ap
C

RESPoNSÁVEL
Nome:
Cargo:

fFT'loU o AJUSTE PELA CONTRAT,
DA

SILVA

n' 032.329.796-02

^»t€

t

Assinatura:

DA

VA

ATADA

Analista de Gestão

Nome:
Cargo:

8ffiffi"P--tura

Contrato n, OOUZZ

-FaStffi

