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coNTRATo eUE ENTRE St cELEBRAM o sERVIço luroruouo DE Ácun e
ESGOTO DO IVIUT.¡ICíPIO DE SOROCABA E A FORTRESS SERVIçOS
TERCEIRIZADOS LTDA - ME, PAFA PRESTAç4g qE SERVIçOS CONTINUADOS
DE coNTRoLE E FtScALlZlçÃo oe nce5so EM pnÓpn¡os Do SERVIço
Ruroruomo DE Ácun E ESGoTO DE SOROcABA, coNFORME PROcESSO
ADM¡NISTRATIVO NO 393/2020 - SAAE

o sERVrço eurôruouo DE Ácua E ESGoro do

município de Sorocaba, com sede à Avenida Comendador
Camilo Júlio, no 255, inscrito no CNPJ/MF sob o no

71.480.560.0001i39, neste ato representado pelo seu Diretor
Geral, Senhor RONALD PEREIRA DA SILVA, portador da
Cédula de ldentidade RG no 16.879.879 SSP/SP e CPF no

1 56.609.1 g8-14, doravante denominado simplesmente SAAE,
e a FORTRESS SERVIçOS TERCEIRIZADOS LTDA ME,
com sede à rua América Gallo Olandesi, no 183 sala A -
Bairro Jardim Del Plata, na cidade de São João da Boa
Vista/SP - CEP.: 13.873-168, inscrita no CNPJ-MF sob ô no

08.813.296/0001-71, representada neste ato, pelo seu SÓcio

Proprietário, senhor MARCELO FRANCISCO FERREIRA
RIBEIRO, portador da Cédula de ldentidade RG no

21.846.644-4 e CPF no 154.524.908-33, doravante
designada CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado
nos termos da Lei Federal no 8.666/93, em conformidade
com o edital do Pregäo Eletrônico no 4212021 - Processo
Administrativo no 39312020 - SAAE, e as cláusulas a seguir
reciprocamente aceitas.

PRIMEIRA - Objeto.

1.1. A GONTRATADA em decorrência da adjudicação
que lhe foi feita no Processo Administrativo no 39312020 - SAAE, e por força do
presente instrumento, se obriga a prestar para o SAAE, serviços continuados de
äontrole e fiscalização de aðesso em próprios do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba, destinado a Diretoria Operacional de lnfraestrutura e Logística,
.oñforre a quantidade estimada, especificação e preço apresentado:

SOROCABA

Total por postoPreço unit.
por posto R$Descriçäo ResumidaItem Quant. Unid.

10.910,60R$ 6.161,7 ,(Posto
Posto portaria 12 horas diárias -
Segunda a Domingo - Diurno1 18
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PLANTLHA DE COMPOSICAO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS POR POSTO.

L

2

SOROCABA

R$ 80.214,40R$7.292,218111 Posto
Posto portaria 12 horas diárias -
Segunda a Domingo - Noturno2

R$ 4.586.999,98Valor total global

Quant.

1 2horas - segunda-feira a domingo - r2hx36h

VALOR TOTAL POR POSTO

NOTURI
I I trtYt

3.517.64
i 2.904.04RI 2.904,041.1 Pt02BASE

R
RI 242." 51.3 HI ADICIONAL

', 88 72RO REPOUSO SEMANAL
s90,44R Rl

R$ 184.95 R$ 184,9521
Rs 359,19 R$ 359,19CUSTO MENSAL

R$ (174,24) R$ (174,24)PARCETA DO
cRÉDrro Prs/coFtNs

R 506.02 R2.2
538.48 RRICUSTO MENSAL

R i 1,33DIA DA CATEGORIA (16 DE MAIO)
R$ (33,79) RI (33,7e)PARCELA DO TRABALHADOR

cnÉoiro Pts/coFtNS
i 241 .76R$ 241,76 R2.3

R$ 120,88 R ;120,88Ýnlon DA cESTA aÁstcn

R ; 19.48 R$ 19.482.4
R 9.74 R$ 9,74FAMILIAR

R$ 13,29R2.5 AUXfLIO CRECHE
786 Rl ',7.81R2.6 ASSISTËNCIA FAMILIAR - BENEF

R 786 Rl 7VALOR DA NC
CR Pts/coFt

R 72.7 NORMA REGULAMENTADORA NO 07
3 -"tN

37,41UNIFORME
Rl 7 4RI 37,41CUSTO MENSAL

cRÉorro Prs/coFtNS
i 2.14 R 3.35R3.2 E

R i 2.14 R 3.35

cnÉorro Pts/coFtNS
1.826.304 -,Et

R$ 712,67 R$ 863,234.1 ENCARGoS pRevloErucÁRtos E Fcrs
$ 328,48 R i 397,894.2 130 + D

4.82R$ 3,98 Ri4.3
R i 373.R$ 308,59ISSIONAL AU4.4
RR$ 131 ,284.5

R$ 22,73 R4.6

40INTERVALO5.1
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SEGUNDA -Prazo e condições de execuçäo do objeto

2.1. A CONTRATADA deverá implantar os serviços no
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de

Serviço - Anexo Vlll que será emitida pelo Departamento ou Setor responsável.

2.2. Poderäo ser tolerados atrasos, motivado por força
maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento
contratual, desde que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no
processo e acolhidos pela Administraçäo, sob pena de aplicação das sançÕes

estabelecidas.

2.3. Fiscalização: O SAAE designará o senhor WILSON
JOSÉ DUARTE DA SILVA, Chefe do Setor de Materiais e Logística, CPF.:
099.093.748-89, e-mail: wilsonsilva@saaesorocaba,sp.gov.br, para representá-lo na
qualidade de fiscalizador contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários
para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.

2.3.1. Se houver alteração do fiscalizador, o

Setor responsável deverá comunicar o Setor de Licitaçäo e Contratos, que formalizarâ
a alteraçäo por apostilamento.

2.4. Representação da CONTRATADA: Deverá ser
mantido o senhor JOSÉ SIDNEI GOMES, CPF no 964.851 .618-15, e-mail:
qrupofrotress@grupofrotress.com.br, como preposto e responsável pela execução do
objeto, que prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAE
sempre que determinado pela fiscalização.

2.4.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade,
que venha interferir na execuçäo do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE
imediatamente.

2,5. Regime de Contratação: empreitada por preço ((
unitário.

2.6. Subcontratação: os serviços näo poderäo

subcontratados

TERCE¡RA - Recebimento do objeto.

(t

Ø
3

SOROCABA

R$ 34.78 Rl 39,93INDIRETOS6.1
R$ 33.83R6.2 LUCRO

651.936.3 TRIBUTOS
R$ 308,09 Rtss
R$ 43.13 RI 51,05

't99 64 RI 236.27
7.292.2181a.7-
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3.1. Quando os serviços estiverem concluídos, será
emitido Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacão escrita da
CONTRATADA.

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado
pelas partes) será emitido após o decurso do prazo de observaçäo, ou vistoria que

comprove a adequaçäo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.

69 da Lei 8.666i93.

3.2.1. O prazo de observaçäo/vistoria será de

90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório

QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL.

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do presente compromisso, a
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta,
a título de garantia da contrataçäo, devendo essa garantia ser efetivada numa.das
modalidades previstas no $ 1o do Artigo 56 da Lei Federal no 8.666/93'

4.1.1. A garantia deverá ser pelo ptazo da
vigência do contrato, sendo de no mínimo 12 (doze) meses quando a vigência for
maior que a anualidade, contados da assinatura do contrato ou do início dos serviços

- conforme o caso, devendo ser ajustada para cobertura do prazo de vigência e
proporcionalmenteaoSacréscimosdevalores,,
especialmente em casos de aditamento/apostilamentos, no prazo máximo de l0
(dez) dias úteis, contados do termo de início.

4.1.2. A prova do recolhimento da garantia
referida no subitem anterior deverá ser feita mediante a exibição do respectivo
comprovante para j u ntada no processo administrativo correspondente.

4.1.3. A garantia assegurará, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo advindo do não
cumprimento do objeto do contrato e do näo adimplemento das demais obrigações
nele previstas;

b) Prejuízos causados à administ
ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) As multas mora ni

aplicadas pela Administração à contratada;

,¿

SOROCABA
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4.1.4. A garant¡a prestada pela contratada
será liberada ou restituída após a execuçäo do contrato.

QUINTA - Reajuste de preços e pagamentos.

5.1. Será de responsabilidade exclusiva da

CONTRATADA, todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto,
inclusive os trabalhistas, bem como, os custos relacionados ao transporte dos
materiais/equipamentos e carregamentos do local de partida até o local de destino.

5.2. O SAAE utilizará o Procedimento de Avaliaçäo da

Qualidade dos Serviços de Controle, Operação e Fiscalizaçäo de Portarias e Edifícios,
de pleno conhecimento das partes, para acompanhamento do desenvolvimento dos
trabalhos, mediçäo dos níveis de qualidade e correção de rumos.

5.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação
do índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE, observado o intervalo mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo
a seguinte fórmula:
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la fórmula acima,
bsequente ao do

P=Pox.l
lo

Onde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
| = fndice do mês de reajuste
lo = indice do mês de apresentaçäo da proposta

5.3.1. O reajuste apura
será aplicado para os serviços realizados a partir do m
aniversário da proposta.

5.4. No mês subsequente à prestaçäo do serviço a

licitante vencedora deverá apresentar ao SAAE documento fiscal/fatura com valores
devidamente discriminados para conferência e aprovaçäo do fiscalizador.

5.4.1. No 20 (segundo) mês da execução
contratual, o SAAE iniciará a avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA
no mês anterior (mês 01), através do "Formulário de Avaliaçäo de Qualidade dos

do pe
ês su

em contrato, caso necessário

J
5
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5.4.1.1. As informaçöes relativas ao
"mês 01, 02 ou 03" são apenas referencias. A avaliaçäo ocorrerá continuadamente até
o final do contrato, respeitando a regra estabelecida no item 6.4.1 do edital. Assim
sendo, a avaliação será do mês anterior e, se houver desconto, o mesmo deverá
ocorrer no mês subsequente.

5.4.1.2. No último mês de execuçäo
contratual, excepcionalmente, a GONTRATADA, terá duas avaliações, ou'seja,
do mês anterior e do mês vigente. E se houver(em) desconto(s), o(s) mesmo(s)
deverá(äo) ocorrer na mesma fatura (última fatura/documento fiscal).

5.4.1.3. Na hipótese de prorrogação
contratual, não haverá avaliação apenas no 2o (segundo) mês, a mesma será
feita consecutivamente, sem interrupções, e no último mês será aplicado o
disposto no item 6.4.'1.2, até que não hajam mais prorrogaçöes.

5.5. O pagamento será efetuado pelo SAAE no 40

(quarto) dia útil, subsequentes a realizaçäo dos serviços, após a conferencia e
I iberação da nota fiscal/fatu ra pelo Depa rtamento/Seto r responsável.

5.5.1. A nota fiscal/fatura, será assinada e

datada pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser realizada pelo

chefe da área solicitante.

5.5.2. Se forem constatados erros no

documento fiscal, suspender-se-á o ptazo de vencimento previsto, voltando o mesmo
a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.

5.6. O prazo de pagamento näo será superior a 30
(trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada
parcela.

5.6.1. Em caso de inobse uanto a
critério de pagamento, o SAAE suportará a i

6

NOTA OBTIDA NA AVALIAçAOPERCENTUAL DE
LTBERAÇAO

Nota maior ou igual a 6,75 Pontos.Liberação total da fatura.

Nota maior ou igual a 5 e menor que 6,75 ou 1 (uma)
nota 0 (zero) em um dos itens de cada grupo avaliado.

Liberação de 90% da
fatura.

Nota abaixo de 5 pontos ou mais de 1 (uma) nota 0
(zero) nos itens de cada grupo avaliado.

Liberação de75o/o da
fatura.

Redigido por Thais Coelho de Sá- Aux. Administrativo J
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eletrônica, da variaçäo do "índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado
entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

5.6.2. A CONTRATADA não poderá suspender
o cumprimento de suas obrigaçÕes e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento,
de acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n" 8.666/93.

5.7. A CONTRATA deverá apresentar juntamente com a

nota fiscal eletrônica, as guias e certidöes abaixo relacionadas, sob pena das
sanções estabelecidas, podendo, ainda, a critério da administração, ter o contrato
rescindido:

a) Guia de Previdência Social - GPS e Guia de
Recolhimento do FGTS e lnformações à Previdência Social - GFIP;

b) Certidäo Conjunta Negativa de Débitos ou
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da
Receita Federal e;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentaçäo do CRF -
Certificado de Regularidade do FGTS;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (GNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN).

5.7.1. Deverá apresentar também a relação de
recolhimentos individuais dos funcionários contratados para a execução dos serviços,
objeto do presente certame.

5.8. Os documentos relacionados no subitem 5.7,
incluindo a nota fiscal, deverão ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mail
contratos@saaeso rocaba. sp. g ov. br.

SEXTA - Sanções por inadimplemento

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou
simples condição do edital e/ou do contrato ou pelo descumprimento parcial ou total
do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sançöes e consequências legais previstas no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, em especial:

Redigido por Thais Coelho de Sá- Aux. Admin¡strativo
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6.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da proposta, caso a CONTRATADA não a mantenha, sem prejuízo das
demais sançÕes estabelecidas.

6.1.2. O não cumPrimento dos Prazos
estabelecidos para a execuçäo conforme estabelecido, acarretará à CONTRATADA
a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s) item(ns) em desconformidade,
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se a execuçäo
näo estiver regularizada, o contratado poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.3. Multa de 1% (um por cento), sobre o
valor total da nota fiscal eletrônica, por dia de paralisaçäo dos serviços, sem
motivo justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os
serviços näo forem reiniciados pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do
SAAE, ser rescindido.

6.1.4. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
se a CONTRATADA não efetuar a garantia, no prazo estabelecido na Cláusula
Quarta, ao fim dos quais, Se aS adequaçöes näo forem efetuadas pela

CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido.

6.1.5. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
se a GONTRATADA näo efetuar a adequação da garantia, na hipótese de
aditamento de prazo; ao fim dos quais, se as adequações näo forem efetuadas pela
CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.6. Advertência de, se a GONTRATADA não
efetuar a adequação da garantia, na hipótese de aditamento para acréscimo; e, no

caso de reincidência, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do
contrato, por dia de atraso, até o limite de 1oo/o (dez por cento), ao fim dos quais, se
as adequaçöes não forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato poderá, a

critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.7. Multa de 1% (um por cento) do valor total
do contrato caso deixe de apresentar as certidões, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiários, GRPS e de ISS junto com o documento fiscal, conforme
subitem 5.7;

6.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o

tf

valor total do contrato, se os serviços forem executados por
terceiros;

SOROCABA
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6.1.9. Multa de 1% (um por cento) do valor total
do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 10o/o (dez por cento), pelo
descumprimento a qualquer cláusula;

6.1.10. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato, em caso de rescisão contratual por inadimplência da
CONTRATADA.

6.1.11. A licitante que, convocada dentro do
prczo de validade da sua proposta, näo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentaçäo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da

execução de seu objeto, näo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçäo do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará IMPEDIDA
DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com a União,
Estados, Distr,ito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 da
Lei Federal 10.520/02, pelo prczo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominaçöes legais (Art.7o, Lei Federal
1O.52OtO2)

6.2. A aplicaçäo de qualquer penalidade prevista no
presente instrumento näo exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como
das penalidades previstas na Lei Federal no 8.666/93.

6.3. Os valores de eventuais multas deverão ser
descontados primeiramente da garantia oferecida, acaso insuficiente serão
descontados dos pagamentos a serem efetuados pelo SAAE.

SÉTIMA - Recurso financeiro.

7.1. A despesa decorrente do presente compromisso
será atendida através das dotaçöes orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se
para esse fim, no corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária no

24.08.00 3.3.90.30 ',17 512 5005 2165 04.

OITAVA - Vinculação ao edital do Pregäo Eletrônico
no 4212021.

8.1. A execução do presente contrato está vinculada aos
termos do edital do Pregão Eletrônico no 4212021, seus anexos e à proposta da
CONTRATADA apresentada ao Processo Administrativo no 39312020 - SAAE.

(

SOROCABA

8.2. Fica a CONTRATADA obrigada a

vigência do presente contrato, todas as condiçÕes de habilitaçäo

!
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exigidas por ocasião do processo licitatório, devendo apresentar os documentos
habilitatórios sempre que solicitados.

8.3. Na hipótese de aditamentos serão solicitados os

documentos exigidos por ocasiäo do certame, sendo:

8.3.1. HABILITAÇÃO JURíDICA (art.28 da Lei
Geral), conforme o caso:

a) No caso de empresário individual:
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

b) No caso de sociedade emPresária
ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

c) No caso de sociedade simPles:
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou
empresa de pequeno porte: certidäo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, OU declaração, sob as penas da Lei, de
que cumpre os requisitos legais para a qualificaçäo como ME ou EPP, OU pela

adesão da empresa ao Regime Especial Unificado de Arrecadaçäo de Tributos e
Contribuiçöes devidos pelas ME ou EPP - Simples Nacional (disciplinado no CapÍtulo
lV da Lei Complementar no 123/06);

e) No caso de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

f) lnscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

g) No caso de sociedade cooperativa: ü
ata de fundaçäo
devidamente arq

e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
uivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da

5.764, de 1971;

no

JRedigido por Thais Coelho de Sá- Aux, Administrativo
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Os documentos acima
deveräo estar acompanhados de todas as alteraçöes ou da consolidação respectiva;

8.3.2. REGULARIDADE FISCAL E

TRABALHISTA (art. 29 da Lei Geral):

a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscriçäo no Cadastro de
Contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as
Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da lei, medíante a apresentaçäo das seguintes certidöes:

c1) Certidäo Conjunta Negativa de
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, expedida pela

Secretaria da Receita Federal;

czl Certidäo Negativa de Débitos
Mobiliários ou Certidäo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliários,
expedida pela Fazenda Municipaldo domicílio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF
- Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaçäo da Certidäo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN),

f) A comprovaçäo de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para

efeito da assinatura do pedido de compra originado da Ata de Registro de Preço ou do
Aditaments. No entanto, toda a documentaçäo exiqida para efeito de comprovaçäo de
reqularidade fiscal deve ser ap resentada . mesmo oue esta apresente alquma

8.3.1.1.

(t

SOROCABA

restrição. sob pena de inabilitaçäo.

comprovaçäo da regularidade fiscal, será assegurado o p

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao

f1) Haven uma restrição na
(cinco) d

nenteueo
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declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da

administração pública, para a regularização da documentaçäo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissäo de eventuais certidöes negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.

f4 A não regularizaçäo da

documentação, no prczo previsto no subitem anterior, implicará na preclusäo do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

f3) A participaçäo na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei

8.3.3. QUALIFICACÃO EGONOMICA :
FINANCEIRA (art. 31 da Lei Geral):

a) Fazer prova de possuir capital social
registrado g patrimônio líquido näo inferior a 8o/o (oito por cento) do valor total
registrado, comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro
Cadastral, Contrato Social ou alteraçäo contratual devidamente registrado na Junta
Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação do
balanço.

b) Balanço Patrimonial e

Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na
forma da lei, que comprovem a boa situaçäo financeira da empresa, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta.

b1) O balanço patrimonial e

demonstrações contábeis seräo aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por
meio de:

Publicaçäo em Diário
Oficial; ou

Publicação em Jornal; ou

registrada ou autenticada na Junta comercial oa seoe o, f""!5t,rili3,l 
'J,iJli:iiem outro órgäo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e

r Sped.

JRedigido por Thais Coelho de Sá- Aux. Administrativo
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b2l A boa situação financeira da

licitante será aferida mediante obtenção do índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1, resultantes da

aplicação das seguintes fórmulas:

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Näo Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

b3) As empresas recém-
constituídas e que näo tenham promovido a apuração dos primeiros resultados,
poderäo participar do certame apresentando o seu "balanço de abertural' que
demonstre a sua situaçäo econômico-financeira, devidamente registrado.

b4) Nos termos da NBC-T-2.1 do
Conselho Federal de Contabilidade, o balanço e demais demonstraçöes contábeis de
encerramento de exercício deverão ser obrigatoriamente assinadas por contador
credenciado e pelo titular de empresa ou seu representante legal.

c) Certidão Negativa de Falência,
insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da
sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual.

c1) Nos casos de Recuperação
Judicial e Extrajudicial, seräo aceitas certidões positivas, com demonstração do plano
de recuperaçäo, já homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto a

comprovar sua viabilidade econômico-financeira.

8.3.4. DOCUMENTOS COMPI-EMENTARES:

a) Declaraçäo de que näo existem no
quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade infer:ior a 16

(dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir

de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo lV do edital.

8.3.5 provação eres
representação através da apresentaçäo ue deside

dos

oNst {f
13
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expressamente seu representante para assinatura de declarações, carta
proposta e demais atos pertinentes ao presente compromisso.

8.3.6. Na hipótese de não constar prazo de
validade das certidöes apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas
até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos
envelopes.

NONA - valor total do contrato.

9.1. O valor total do presente contrato, importa em
R$ 4.586.999,98 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e
noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

DÉclMA PRIMEIRA - vigência contratual

10.1. A vigência contratual será de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério
das partes, nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.'

'a0.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.

DÉCIMA SEGUNDA - rescisäo contratual.

12.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal no 8.666/93,
sem prejuízo de indenizaçäo por perdas e danos que a rescisäo possa acarretar.

12.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei no

8.666/93.

12.3. Os casos de rescisäo, se eventualmente ocorrerem,
seräo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

DÉclMA TERCEIRA - legislação aplicável.

13.1. O presente contrato será regido pelas disposiçÕes
da Lei Federal no 10.52012002 e subsidiariamente na Lei Federal no 8.666/93 e
poste nores alteraçöes pelo Decreto M u n rcrpa no 4 575 de 05t09t2005 DecretoI

SOROCABA

ue as
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Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas)
testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021.

sERVrçO AU NOMO DE UA DE SOROCABA
Ronald Pereira da iretor Geral

o E GUA E ESGOTO DE SOROCABA
Wilson José Duarte da Silva

FORTRESS SE
Marcelo Francisco F

Testem

Caren

01.

Jose
cRc-s
CPF:
RG: 10.9

ftete02.

(i

5
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DECLARAçÃO

1. ldentificação do Dirigente:

Nome: Marcelo Francisco Ferreira Ribeiro CPF: 154.524.908-33

Cargo: Sócio Proprietário

Empresa: Fortress Serviços Terceirizados Ltda - ME.

Telefone: (19) 3633-8181 e-mail: qrupofortress@qrupofortress.com.br

2, Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-4, da Lei

Orgânica do Município, e no artigo 1o da Lei Municipal no 10.128, de 30 de Maio de
2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e

alterado peìo Decreto Municipal no 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde
estabelecem as hipóteses impeditivas de contrataçäo, e que:

Q{ nao incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido
artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho dúvidas se incorro ou näo na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s)
no(s) inciso(s) do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos,
certidões e informações complementares que entendo necessários à verificação das
hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal
no 7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade
ldeológica), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2O21.

FORTRESS SE RIZADOS LTDA
Marcelo Francisco Ferreira ro - Sócio Proprietário

RG: 21
V/

SOROCABA

Redig¡do por Thais Coelho de Sá- Aux. Administrativo d

k
DA/sL 3/\------"æ

16



Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a

final e

1

TERMO DE C|ÊNCIA E DE NOTIFICAçÃO

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Fortress Serviços Terceirizados Ltda - ME.

CONTRATO No (DE ORIGEM): 52lSLCl2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de controle e fiscalizaçäo de acesso em próprios do Serviço
autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento
de. sua execuçäo contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisöes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o
estabelecido na Resolução no 0112011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisöes
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seräo
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de Säo Paulo, em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entäo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civil;

d) as informaçöes pessoais dos responsáveis pela contratante estão
cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP -
CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20 das lnstruções no0112020,
conforme "Declaração(öes) de Atualizaçäo Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu j
consequente publicação;

Redigido por Thais Coelho de Sá- Aux. Administrativo 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓNCÃOICNTIDADE:
Nome: Ronald Pereira da Silva
Cargo: Diretor Geral
CPF: 156.609.138-14

RESPONSÁVCIS PELA HOM
DISPENSA/IN BILIDADE

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021

olocAçÃo_Do
DE L|C|TAÇAO:

Nome: Ronald
Cargo: Diretor
CPF: 156.609.138-14

RESPONSÁVE¡S QUE ASS¡NARAM O AJUSTE:

Pelo GONTRA NTE:

Nome: Ronald ra da Silva N

Cargo: Diretor Geral
CPF: 156.609.138-1

cargo
CPF

CERTAME OU RAT¡F|CAçÃO DA

t,

da Silva

erro Oliveira
Op. de lnfra. e Logística

.308-75

Pela RAT

Nome: Marce Franci Ferreira Ribeiro
Cargo: Sócio P rietário
CPF: 154.524.9

ORDENADOR DE SPESA DA CONTRATANTE:

Nome: Ronald Pe da Si
Cargo: Diretor Gera
CPF: 156.609.138-14

SOROCABA
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coNTRATos ou ATos ¡unío¡cos lruÁlocos
DEcLARAçÃo oe DocuMENTos À DtsPoslçÃo oo TRIBUNAL

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

CNPJ No: 71.480,560/0001-39

CONTRATADA: FORTRESS SERVIçOS TERCEIRIZADOS LTDA.

CNPJ No: 08.81 3.296/0001 -71

CONTRATO N'(DE ORIGEM): no 52lS1C12021.

DATA DA ASSINATURA: 20fi212021

MGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de controle e fiscalizaçäo de acesso em próprios do serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

VALOR (R$): R$ 4.586.999,98 (quatro milhöes, quinhentos e oitenta e seis mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitaçäo,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposiçäo
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e seräo remetidos quando
requisitados.

Sorocaba,20 de dezembro de2021.

Ronald P
Diretor G

ira da Silva
Iera

ron a ld fÒsaaeso roca ba. so. oov. br
rropereira0T@qmail.com

SOROCABA
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Objeto: Contratação d* *mpt.sa especializada para prestação de serviços

continuados de controle e fiscalização de acesso em próprios do Serviço Autônomo

de Água e Ësgoto de Soracaba.

Responsável pela empresa: Marcelo Francisco Ferreira Ribeiro

Telefone para contato: (L9) 3633'81"8L

Responsável do 5AAË pela Fiscalização: Wilson José Þuarte de Oliveira

Telefone pa ra contat o: 3774-5962

Sorocaba, 22 de dezembro de 2.021,

¡

Data para início dos serviços: 2Ut2/202L

sERVtço A SER REALIZADO

Controle de acesso (portarias) em próprios do SAAE Soroca ba,

do Setor ateriais e Logística
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊruCn

coNTRATIçÃo DE EMeRESA ESpEctALtzADA eARA enesrnçÃo DE
SERV|çOS GONTJNUADOS DE CONTROLE, OPERAçÃO E FISCAL|ZAçÃO DE
ACESSO EM PROPRTOS DO SERVTçO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
SOROCABA.

1. FINALIDADE

2

1.1. O presente Termo de Referência Básico tem por finalidade estabelecer
os critérios e especificaçöes a serem observados na apresentação das
propostas, para a realizaçäo dos serviços de controle, operação e
fiscalizaçäo de acesso em próprios do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba.

oBJETTVO DA PRESTAçÃO DOS SERVTçOS.

2.'1. O objetivo da prestaçäo de serviços de Controle, Operação e
Fiscalização de Acesso em próprios do SAAE Sorocaba visa o
controle de entrada e saída de veículos, visitantes e fornecedores nas
unidades administrativas e operacionais do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba - SAAE Sorocaba, em conformidade com as
condiçöes constantes neste Termo de Referência.

Os serviços a serem executados incluem:

a) Controle, operaçäo e fiscalizaçäo de acesso das unidades do SAAE;

b) Fiscalização de piso;

c) Rapidez no atendimento;

d) Registro físico da data e hora de entrada e saída dos visitantes e
funcionários, através de formulários próprios ou sistema
informatizado a ser fornecido pelo SAAE;

e) Registro dos documentos;

0 Fornecímento de relatório diário referente à unidade;

g) Registro de todas as ocorrências;

h) Alocação de empregados capacitados para o regular desempenho
do objeto contratado.

SOROCABA
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3. QUANTTDADE E LocArs DA pREsrAçÃo Dos sERVIços.

3.1 Os serviços serão desenvolvidos nas Unidades Administrativas e
Operacionais do SAAE, conforme descriminados a seguir:

3.1.1 Das 06:00 às 18:00 horas - (12 horas) diurno

a) 0l posto - Valo de Oxidação - Av. lndependência, no 2001
- Zona lndustrial.

b) 01 posto - ETE Quintais do lmperador - Rua Emiliano
Ramos, 510 - Quintais do lmperador.

c) 0l posto - ETE Parque São Bento - Rua José Antonio
Leme, no 320 - Pq. Säo Bento.

d) 01 posto - ETA Cerrado - Av. General Carneiro, no 2001 -
Cerrado.

e) 01 posto - ETE Pitico - Estrada Pedro Sola, s/no

f) 01 posto - ETE ltanguá - Rod. Emerenciano Prestes de
Barros, s/no.

s) 0.1 posto - ETA EDEN - Av. Conde Zeppelin, no 700 -
Eden.

h) 01 posto - ETE Aparecidinha - Rua Orlando Scatena, s/no
- Jardim Topázio.

¡) 01 posto - ETE 51 - Avenida XV de agosto, no 7172 - Jd
Seriema.

j) 01 posto - ETE 52 - Rua Santo Antonio Mendes, no 90

k) 0l posto - Sevilha - Rua Madri, 112 - Vila Hortência

l) 01 posto - Represa do Clemente - Estrada do Carafá -
s/no.

m) 01 posto - ETE Carandá - Rodovia Emerenciano Prestes
de Barros, km 3,5.

n) 04 postos - Gentro Operacional - Av. Camilo Júlio, no 255
- Jd. lbiti do Paço.

SOROCABA

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DÁ/SL4-
29



)r"a
2

Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a

o) 01 posto ETA Vitória Régia - Rua Antonio Silva
Saladino, s/no - Parque Vitória Régia.

TOTAL DE POSTOS = 18 (DEZOITO)

3.1.2 Das 18:00 às 06:00 horas - (12 horas) noturno

a) 01 posto - ETA Cerrado - Av. General Carneiro, no 2001 -
Cerrado.

b) 01 posto - ETE Pitico - Estrada Pedro Sola, s/no

c) 01 posto - ETE ltanguá - Rod. Emerenciano Prestes de
Barros, s/no.

d) 01 posto - ETA EDEN - Av. Conde Zeppelin, no 700 -
Eden.

e) 01 posto - ETE Aparecidinha - Rua Orlando Scatena, s/no
- Jardim Topázio.

f) 01 posto - ETE 51 - Avenida XV de agosto, no 7172 - Jd.
Seriema.

g) 01 posto - ETE 52 - Rua Santo Antonio Mendes, no 90

h) 0l posto - ETE Carandá - Rodovia Emerenciano Prestes
de Barros, km 3,5.

¡) 02 postos - Centro Operacional - Av. Camilo Júlio, no 255
- Jd. lbiti do Paço.

j) 01 posto ETA Vitória Régia - Rua Antonio Silva
Saladino, s/no - Parque Vitória Régia

TOTAL DE POSTOS = 11 (ONZE)

3.2 Para os postos previstos na unidade Centro Operacional, será
necessário um (01) Fiscal de Piso no período diurno.

4. HORÁRIO E TURNO DE TRABALHO.

4.t. A contratada deverá elaborar escala de trabalho em turnos que permitam
a cobertura de segunda feira a dominqo, ininterruptos, nos locais e
horários estabelecidos no item 03.

SOROCABA
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5. DA DEScRtçÃo Dos sERVtços.

5.1. Assumir diariamente o posto de trabalho, devidamente uniformizado,
com aparência pessoal adequada e portando crachá de identificação
com foto recente.

5.2.

5.7. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato a
responsável pela unidade do SAAE.

..âr

controlar a entrada e saída de veículos, visitantes e fornecedores,
registrando os dados através de relatório próprio fornecido pela
contratada ou de sistema informatizado a ser fornecido pelo sAAE.

5.3. Preenchimento diário de relatório em formulários próprios, fornecidos
pela Contratada, ou de sistema informatizado a ser fornécido'pelo SAAE,
no qual deverá constar a data, o nome completo do coláborador, a
Unidade de Trabalho, o horário de entrada e saída dos veículos e das
ocorrências que porventura venham a ocorrer em seu turno de trabalho,
devendo ser preenchido com letra legível e assínado pelo respectivo
colaborador e seu responsável.

5.3.1. O supervisor responsável da contratada deverá recother os
relatórios diariamente e entregar até o dia imediatamente
seguinte junto ao setor de Materiais e Logística do sME.

5.4. Comunicar imediatamente ao responsável pelo Setor de Materiais e
Logística do sAAE, quarquer anoimalidade verificada, para quã se;am
adotadas as providências de regularização necessárias.

5.5. Comunicar ao responsável pela unidade do SAAE, todo acontecimento
entendido como irregular e que atente contra seu patrimônio e danos
pessoais, o qual deverá constar em relatório.

5.5.1. Além da comunicação, conforme mencionado acima, qualquer
que seja o tipo de ocorrência verificada na unidade de tiabaiho,
o colaborador será obrigado e fazer o registro em livro próprio
de ocorrências de forma clara e objetiva.

Manter afixado na unidade de trabalho, em local visível, o número do
telefone da Delegacia de porícia, do corpo de Bombeiros, da Guarda
Municipal, e outros de interesse, bem como, colaborar com as polícias
civil e militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalaçOes Oo
SAAE, facilitando no possível, a atuação daquelas, inclusive na inäicação
das testemunhas presenciais do eventual acontecimento.

5.6.
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5'8' Proibír o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às
instalaçÕes do sAAE, sem que estes estejam devida e pråviamente
autorizados pelo responsávelda unidade do Snnf.

5'9' Manter-se no seu posto de trabalho, não devendo afastar-se de seus
afazeres mesmo quando encerrado o turno de trabalho, rã pãrJntura o
funcionário do. turno seguinte ainda não estiver presente, devendo o
mesmo comunicar o supervisor para tomar as providências necessárias.

5'10. Repassar para o colaborador seguinte, quando da troca do turno, todas
as orientações recebidas, bem como eventual anormalidade observada
nas instalações.

5'11. Proibir a utilização da Portaria para guarda de objetos ou de bens de
terceiros.

5.12. Atender telefonemas.

5.13. Manter sempre limpo e organizado a unidade de trabalho.

5'14' Observar a loyimentação de indivíduos suspeitos nas imediações das
instalações do SAAE adotando as medidas de segurança que se fizerem
necessárias.

5'15' Cumprir a programação dos serviços determinados periodicamente pelo
SAAE, com atendimento sempre cortês.

5'16' Realizaçäo das demais tarefas que forem necessárias, de acordo com o
exigido pelo SME ao superior da Contratada, em conformidade com as
condições pré-estabelecidas no Manual de Normas e procedimentos
de Trabalho.

5-17. 9pgfl equipamentos de controle de acesso, inclusive em meios
eletrônicos.

oBRtcAçÕes oo SAAE.

6'1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente
designados,.com autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer
ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e da
execuçäo do contrato.

ffi-

6.

Facilitar por todos os seus meios, o exercício das funçÕes da contratada,
dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom
entendimento entre seus funcionários e os-colaboradores da contratada.
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os colaboradores deverão iniciar suas atividades somente
depois de comprovado mediante certificado ou documento
fornecido por empresa especializada e idônea, o treinamento,
integração e entrega de todos seus documentos,
impreterivelmente, cópia autenticada da crps com o devido
registro da empresa contratada, RG, CpF, Carteira de
Reservista, Antecedentes Criminais e Ficha de Registro.

a

7

6.3. Prestar aos colaboradores da contratada, informaçöes e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à
natureza dos serviços que tenham a executar.

6.4. Quando da disponibilização do sístema eletrônico/informatizado, dar
treinamento aos colaboradores da contratada quanto à operação do
sistema.

oBRtcAçÖes on CoNTRATADA.

7.1. lmplantar, após o recebimento da autorizaçäo de início dos serviços, a
mão de obra nos respectivos postos relacionados no item 3, informando,
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir o posto conforme o estabelecido.

7.2.

7.3.

Fornecer refeição, transporte, uniforme completo (calças, camisas,
blusas, sapatos, capa de chuva, etc.), livro numerado de cãpa dura parao registro das ocorrências, impressos, canetas, e outros materiais
necessários ao bom desempenho e controle das tarefas, propiciando aos
colaboradores as condiçÕes necessárias para o perfeito desenvolvimento
dos serviços.

Todos os materiais e uniformes deverão ser fornecidos em qualidade e
quantidades suficientes, para o bom desenvolvimento oo serviço
contratado.

7.4. Comunicar ao
anormalidades
contratados.

SAAE, imediatamente,
que venham interferir

quaisquer ocorrências ou
na execução dos serviços

cumprir fielmente os horários de trabalho, responsabilizando-se de que
na execução dos serviços, não haverá nenhum prejuízo às execuçdes
desenvolvidas na unidade. Jamais autorizar ou permitir a saídá do
colaborador sem a rendiçäo do turno seguinte.

submeter-se à fiscalização exercida pelo sAAE, acatando o que lhe for
determinado, através de seu preposto nomeado.

7.5.

7.6.

SOROCABA
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assiduidade de seus colaboradores, bem como
treinamento dos colaboradores necessários ao
serviços contratados.
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e o controle da
a contratação e
desempenho dos

7.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos
materiais e/ou pessoais causados ao SAAE, seus colaboradores e/ou
terceiros, por imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus
colaboradores.

7.9. Na ocorrência de furto, roubo, invasão, desvio de materiais ou
equipamentos, cujo inquérito policial ou perícia, ou ainda, sindicância
interna do SAAE, determinar a participação ou culpa dos colaboradores
da contratada, esta será obrigada a indenizar as perdas apuradas pelo
SAAE.

7.10. Manter em serviço apenas profissionais zelosos e respeitosos para com
o público.

7.11. Afastardos serviços, dentro de 01 (uma) hora da comunicação, qualquer
colaborador ou subordinado de qualquer espécie, e que, a critério da
fiscalização, venham demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos
serviços ou incapacidade, ou cuja permanência nos serviços for julgada
inconveniente pelo SAAE, correndo por conta única e exclusiva da
contratada, quaisquer ônus que tal fato possa decorrer.

7.12. Assegurar que todo colaborador que cometer falta disciplinar qualificada
como de natureza grave, näo deverá ser mantido nem retornar às
instalaçöes do SAAE.

7.13. Os colaboradores eventualmente afastados ou demitidos do trabalho
deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica,
devendo a contratada fazer imediatamente a comunicação por escrito e
apresentando o novo profissional substituto junto ao responsável pelo
Setor de Materiais e Logística do SAAE, o qual apreciará e assinará o
comunicado, mantendo-o em arquivo próprio do setor.

7.14. Na ocorrência do item anterior sem a devida comunicação escrita, a
Contratada sujeitará a pena de multa, conforme previsto no edital.

7.15. Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança que
emanarem do SAAE, através de recomendações ou de instruções
escritas.

8OROCABA
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7.16. Observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina
do trabalho.

7.17. lnstruir seus colaboradores, quanto à prevenção de incêndios nas áreas
da Administração.

7.18. lmplantar, de forma adequada, a planificação, execuçäo e supervisão
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e
eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências da unidade
de trabalho.

7.19. Desenvolver e implantar no prazo máximo de 30 (trinta) dias do
recebimento da Ordem de lnício de Serviço um Manual de Normas e
Procedimentos de Trabalho exclusivo parc o SAAE, podendo ser
prorrogado no máximo por igual período, devidamente justificado pela
contratada, visando atender todas às necessidades diárias do trabalho,
rotinas, procedimentos, planos de emergência, fluxo de pessoal, ou
ainda considerações diversas, devendo ser confeccionado pela
contratada e antecipadamente revisado e aprovado pelo SAAE, onde
todos os elementos da Portaria deveräo ser treinados por ele.

7.19.1. O Manual de Normas e Procedimentos de Trabalho visa
principalmente às ações dos colaboradores nas unidades da
Autarquia e deverá ser submetido a avaliaçöes e atualizaçöes
sempre que houver necessidade e interesse do SAAE, de
modo a garantir a melhoria da qualidade dos serviços
prestados.

7.20. A Contratada deverá apresentar uma sólida Política de Qualidade a ser
usada e implantada nas unidades de trabalho do SAAE, visando o
Controle da Qualidade e Melhoria Contínua dos serviços prestados,
podendo ser através de impressos, tais como: vistorias, avaliaçöes
profissionais e técnicas, capacitaçäo e treinamentos de pessoal,
motivaçäo de pessoal, métodos de controle, etc.

7.21. Näo divulgar, desviar ou fazer uso indevido de documentos ou qualquer
outra fonte de informação sobre os serviços, bem como de quaisquer
outros documentos do SAAE.

7.22, Os colaboradores deveräo desenvolver boas relaçÕes com
funcionários do SAAE, acatando quaisquer instruçöes e o que ma
emanar da fiscalização.

SOROCABA
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7.23. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da legislaçäo vigente.

7.24. Designar, por escrito, preposto(s) para que tenha(m) poder(es) para
resolução de possíveis ocorrências durante a execuçäo do contrato.

7.25. Possuir veículo(s) necessário(s) ao bom andamento dos serviços
prestados, em prefeitas condições de uso e devidamente identificado
com o logotipo da empresa, para poder atender às necessidades do
SAAE, seja na supervisão de rotina ou em transportes de ocorrências
mais graves.

7.26. Possuir meios de comunicação através de rádio comunicaçäo ou
telefonia celular integrando todas as unidades para permitir a constante e
rápida comunicação entre os postos de trabalho, viatura(s) da supervisão
e a Base Operacional da Contratada, sem nenhum custo adicional para o
SAAE.

7.27

7.26.1. O sistema de comunicaçäo deverá ser próprio da contratada
para ser utilizado entre todas as unidades de trabalho e
principalmente com sua Sede Operacional, Supervisäo
Operacional ou Preposto.

ldentificar todos os equipamentos de sua propriedade que porventura
sejam necessários à prestaçäo dos serviços, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade do SAAE.

7.28. Responsabilizar-se por eventuais paralisaçöes dos serviços, por parte de
seus empregados, sem repasse de qualquer ônus ao SAAE, para que
näo haja interrupção dos serviços prestados.

7.29. Fazer diariamente a fiscalização nas unidades do SAAE, através de
seu(s) supervisor (es), de modo a garantir o bom andamento do trabalho.
O Supervisor deverá fornecer o relatório diário de controle das visitas e
inspeções de fiscalizaçäo específico de cada unidade para o Setor de
Materiais e Logística do SAAE.

7.29.1. A Supervisão Operacional deverá ser de no mínimo 10 (dez)
visitas semanais em cada unidade, sendo alternadas dia e
noite, com pessoal próprio devidamente treinados e
conhecedor dos postos de serviços.

7.30. Manter reserva de colaboradores em número suficiente para reposição
imediata, em caso de faltas, impedimentos, folgas e outros.

SOROCABA
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7.38.

7.39.

8. DOS PRAZOS.

7.31. Repor por substituição ou ressarcimento pecuniário, qualquer bem
danificado do SAAE, furtado ou desaparecido, em decorrência de açäo,
omissão ou negligência dos colaboradores, conforme previsto nos itens
no7.10e7.11.

7.32. Não permitir aos seus colaboradores a execuçäo de tarefas em
desacordo com as preestabelecidas.

7.33. Fornecer cursos e treinamentos periódicos, visando o aperfeiçoamento
de seus colaboradores, devendo para tanto ser comprovado perante o
SAAE.

7.34. Fazer prova perante o SAAE, do cumprimento de todas as suas
obrigaçöes tributárias, trabalhistas, previdenciárias, assistenciais,
securitárias e sindicais, decorrentes do contrato, quando exigidos.

7.35. A contratada assumirá todas as obrigações sociais, trabalhistas,
previdenciárias e securitárias, bem como as decorrentes de incidência
dos tributos federais, estaduais e municipais, seguros e demais
exigências da legislação vigente, com total isenção ao SAAE.

7.36. Evitar remanejamento de colaboradores com frequência, e se assim
proceder, substituir o profissional por outro que já tenha experiência nas
portarias do SAAE.

7.37. Todos os questionamentos solicitados pelo SAAE, deverá ser respondido
por escrito em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
advertência e multa.

Se necessário, a Contratada deverá disponibilizar equipamentos para
garantir ao colaborador a eficiência na prestação dos serviços, como:
bebedouro de água, roupeiro, entre outras necessidades pessoais,
sempre com aviso antecipado ao SAAE, para verificaçäo e autorização.

Fornecer profissionais qualificados em serviço de controle, operaçäo e
fiscalização de portarias e edifícios, digitaçäo e operação de sistemas
informatizados de controle de acesso, equipamentos de proteção,
preenchimento de fichas e relatórios de atividades e ocorrências,
controle de veículos e pessoas, com experiência mínima de 1 (um) ano
na função e com instrução mínima de primeiro grau completo ou
equivalente, com provado por escola reconhecida.
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8.1. O prazo da vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses,
contados da data constante da Ordem de lnício dos Serviços, podendo
este prazo ser prorrogado por iguais períodos até o limite legal, se
houver interesse das partes, nos termos da Legislação vigente.

8.2. Caso a contratada não tenha interesse na prorrogaçäo do ajuste, deverá
comunicar este fato por escrito ao SAAE, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias corridos da data do término do prazo contratual.

8.3. A contratada deverá implantar os trabalhos no prazo de 20 (vinte) dias
corridos da data do recebimento da Ordem de lnício dos Serviços,
que deverá ser emitido pelo Setor de Materiais e Logística, podendo este
prazo ser prorrogado por igual período desde que comprovado a
necessidade.

9. CONDTçöES DE PAGAMENTO

9.1. No mês subsequente à prestação do serviço a licitante vencedora deverá
apresentar ao SAAE documento fiscal/fatura com valores devidamente
discriminados para conferência e aprovação do fiscalizador.

9.2. O pagamento será efetuado pelo SAAE no 40 (quarto) dia út¡|,
subsequentes a realizaçäo dos serviços, após a conferencia e liberaçäo
da nota fiscal/fatura pelo Departamento/Setor responsável.

O pagamento poderá sofrer descontos de acordo com a
Avaliação de Qualidade dos Serviços Prestados, conforme
item 13 do Termo de Referência e Anexo C do edital.

9.2.2. A nota fiscal/fatura, será assinada e datada pelo(s) fiscal(is) e,
na sua ausência, a liberação poderá ser realizada pelo chefe
da área solicitante;

9.2.3. Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-
se-á o prczo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser
contado, a partir da apresentação do documento corrigido.

9.3. O prazo de pagamento näo será superior a 30 (trinta) dias, contado a
partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

9.3.1 Em caso de inobservância quanto ao critério de pagamento, o
SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal
eletrônica, da variaçäo do "indice Geral de Preços de Mercado
- IGPM", acumulado entre a data da exigibilidade e a data de
seu efetivo pagamento.

9.2.1
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9.3.2. A licitante vencedora não poderá suspender o cumprimento de
suas obrigaçöes e deverá tolerar possíveis atrasos de
pagamento, de acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei
Federal no 8.666/93.

10. SEGURANçA DO TRABALHO.

11.

10.1 A CONTRATADA será responsável em tomar todas as precauçÕes e
cuidados necessários no sentido de garantir internamente a segurança
de seus funcionários e das pessoas nos locais de trabalho. Para tanto,
deverá atender rigorosamente às Normas de Segurança do Trabalho
vigentes, diretrizes estabelecidas pela Autarquia, bem como orientações
contidas na "lTT- lnstrução Técnica de Trabalho" (anexo do edital).

10.2. os serviços serão iniciados somente depois que a CONTRATADA
atender todas as solicitaçöes e apresentaçäo dos documentos exigidos
na lTT, mediante aprovaçâo e deliberação pelo Setor de Segurança e
Saúde Ocupacional do SAAE;

10.3. À COTfRATADA caberá a responsabilidade de quaisquer acidentes de
trabalho de seus funcionários, bem como pelas indenizaçÕes que
possam ser devidas a terceiros e/ou seus funcionários, por fatores
oriundos do serviço contratado

DA VISITA E VISTORIA.

11.1 Ê facultado às empresas interessadas em participar do certame
licitatório, antes da apresentação da proposta, a realizaçäo de vistoria
nas instalações do SAAE Sorocaba, para a perfeita adequaçäo e
dimensionamento dos serviços a serem prestados. Para tanto, deverão
agenda-la conforme estabelecido no edital.

11.2 Caso a licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita,
não poderá deixar de realizar o serviço nos termos e condições
pactuadas, sob a alegação de näo ter tido ciência de tais condiçöes.

11.3 A vistoria deverá ser realizada até a véspera da data da apertura do
certame, necessariamente em dia útil.

12. FTSCALTZAçÃO E CONTROLE DA EXECUçÃO DOS SERVTçOS.

A fiscalizaçäo terá livre acesso aos locais de execuçäo do serviço

Executar mensalmente a mediçäo dos serviços pela quantidade de
postos/dia efetivamente cobertos, descontando-se do valor devido o
equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos

12.'l

12.2
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imputáveis à Contratada, sem prejuízo das sanções disciplinadas em
contrato.

12.3 Fiscalizar, incondicionalmente, todas as condições contratuais e utilizar-
se de instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços,
como planilhas mensais de acompanhamento dos funcionários da
CONTRATADA e serviços executados;

12.4 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituiçäo de
profissionais da contratada que estiverem sem uniforme ou crachá, que
embaraçarem ou dificultarem a sua fiscalização ou cuja permanência na
área, a exclusivo critério do Contratante, julga inconveniente.

12.5 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como
a negociação de folgas ou a compensação de jornada de trabalho;

12.6 O(s) Fiscal(is) do Contrato designados pelo SAAE será(äo)
competente(s) para dirimir dúvidas e/ou questões surgidas no curso da
execução dos trabalhos;

'12.7 O contratante utilizará o Procedimento de Avaliação da Qualidade dos
Serviços de Controle, Operaçäo e Fiscalizaçäo de Portarias e Edifícios,
de pleno conhecimento das partes, para acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e
correção de rumos.

ÐA AVALTAÇÃO DOS SERVTÇÖS.

13.1 O SAAE avaliará mensalmente a contratada na prestação de Serviços
Continuados de Operação, Controle e Fiscalização de Acesso por meio
de análise dos seguintes aspectos:

a) Desemperrho profissional;

b) Desempenho de atividades; e

c) Gerenciamento.

13.2 No formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços, devem ser
atribuídos os valores 3 (três), 1 (UM) E 0 (zero) para cada item avalizado,
correspondente aos conceitos "bom", "regular" e "péssimo",
respectivamente.

13.3 Na impossibilidade de se avaliar determinado item, este se
desconsiderado e devidamente justificado.

SOROCABA
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Quando atribuídas notas 1 (um) ou 0 (zero), a unidade responsável
devera realizado reunião com a Contratada enr ate 10 (dez) dias após a
medição do período, visando proporcionar ciência quanto ao
desempenho dos trabalhos realizados naquele perÍodo de medição e
avalição.

13.5 Composição dos módulos

13-5.1 Desempenhoprofissional

13.5.2 Desempenho das atividades

13.5.3 Gerenciamento

13.4

ITENS
PERCENTUAL DE

PON DERAÇÃO

Cumprimento das atividades 25%

Cobertura dos
determinados

postos nos horários
30o/o

Q ualificação/atend imento
público/postura

ao
30%

Uniformes e identificação 15%

Total 100%

ITENS
PERCENTUAL DE

PONDERAÇÃO

Especificação das atividades 40%

Equipamentos e acessórios 20%

Atendimento de ocorrências 4A%

Total 100%

ITENS
PERCENTUAL DE

PONDERAÇAO

Periodicidade da supervisåo 20%
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Gerenciamento
operacionais

das atividades
30%

Atendimento às solicitaçöes 25o/o

Salários, benefícios
trabalhistas

e obrigaçÕes
25o/o

Total 1 00%

13.6 Caberá ao fiscal do contrato ernitir, mensalmente, a referida avaliaçäo,
consultando o quadro resumo e conceituado a CONTRATADA, como
segue:

13.6.1 Conceito Geral Bom e Desempenho Recomendado: quando a
CONTRATADA obtiver nota final igual ou superior a 6,75 (seis
inteiros e setenta e cinco centésimos) e não tiver sofrido a
incidência de percentuais de liberação previstos no item 13.7.1.

13.6.2 Conceito Geral Regular e Desempenho Recomendado: quando
a CONTRATADA, apesar de obter nota final igual ou superior a
6,75 (seis inteiros e setenta e cinco centésimos) e já tiver
sofrido a incidência de percentuais de liberação previstos no
item 13.7.1.

13.6.3 Conceito Geral Péssimo e Desempenho não Recomendado:
quando a CONTRATADA, além de obter nota inferior a 6,75
(seis inteiros e setenta e cinco centésimos) e já tiver sofrido a
incidência de percentuais de liberação previstos no item 13.7.1.

13.7 Percentuais de liberação das faturas

13.7.1 As faturas apresentadas pela CONTRATADA para fins de
pagamento ficarão sujeitas à aplicação de um percentual de
liberação vinculado à Avaliação da Qualidade dos Serviços,
conforme tabela a seguir:

i
PERCENTUAL DE

LTBERAçAO
NOTA OBTTDA NA AVALTAÇAO

Liberaçâo total da fatura Nota maior ou igual a 6,75 pontos 
,

Liberação de 90% da fatura
Nota maior ou igual a 5 e menor

que 6,75 ou 1 (uma) nota 0 (zero)
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em um dos itens de cada grupo

avaliado.

Liberaçåo de 75% da fatura
Nota abaixo de 5 pontos ou mais

de 1 (uma) nota 0 (zero) nos itens
de cada grupo avaliado.

13.8 O fiscal do contrato apurará o percentual de liberação devido em cada
medição em conformidade com o item 13.6., sem prejuízo das demais
sanções e penalidade cabíveis.

13.9 O formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços Continuados de
Controle, Operação e Fiscalizaçäo de Acesso ao Próprio do SAAE
consta do ANEXO C deste Termo de Referência.

'14. QUAL|F|CAçÃO TÉCN|CA (Arr. 30 da Lei).

14.1 Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado em nome da empresa, comprovando a
execuçäo de serviços pertinentes, similares e compatíveis em
características, quantidades e prazos, equivalentes ou superiores a 50o/o
(cinquenta por cento) do objeto desta licitação (Súmula 24 do TCESP).

13.3. É permitido o somatório de atestados.

13.4. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, no
original ou em cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade
ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificaçäo.

15. UNIDADE FISCALIZADORA/AGENTE FISCALIZADOR.

a) Setor de Materiais e Logística.

16. DA SUBCONTRATAçÃO.

16.1 Os serviços não poderão ser subcontratados

17. CRITÉR|O DE JULGAMENTO.

17.1 Menor Preço Global.

r8. coND|çÖES GERA|S.

18.1 O SAAE manterá um funcionário convenientemente credenciado, com
autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de
orientaçâo geral, controle e fiscalização dos serviços e da execução do
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contrato, sem. que com isso exclua ou reduza as responsabilidades
legais e contratuais da Contratada, seja por atos própr:ios ou por atitudes
de seus prepostos e empregados.

18.2 É facultado ao SAAE, durante a vigência do contrato, o direito de
acrescentar ou reduzir o número de unidades descritas no Ítem no 3
deste Termo e dentro dos limites legais permitidos, bem como, poderá
solicitar a mudança de unidade, ou ainda, a interrupção dos serviços de
qualquer unidade, de acordo com as reais necessidades da Autarquia e
visando o interesse público, com prévio comunicado à contratada.

18.3 A contratada deverá realizar a integração de seus funcionários nas
unidades do SAAE, com a participaçäo do responsável do SAAE que
será indicado pela Diretoria Geral, antes do início dos trabalhos previstos
no contrato.

18.4 A contratada deverá obedecer a todas as condiçöes e benefícios
previstos nas Convenções Coletivas de Trabalho da Categoria, cabendo
a ela observar as regras do edital e da CCT vigente do Sindicato que
indicar em sua proposta.

18.5 A Licitante deverá apresentar, junto com a proposta escrita, PLANILHA
DETALHADA DE COMPOS|ÇAO DE CUSTOS E FORMAçAO DE
PREçOS, comprobatória da exequibilidade da oferta, com todos os
custos, diretos e indiretos, encargos, benefícios, inclusive o lucro,
conforme modelos constantes do anexo B deste termo.

18.5.1 Os valores de referência, definiçöes e critérios para a
elaboraçäo de preços da Planilha de Composição de Custos
podem ser pesquisados no site CADTERC - Vol. 2 - site:
http://www. cadterc. sp. gov. br.

Sorocaba, 19 de outubro de2021

Du da Silva
Ghefe do Setor de Materiais e Logística egdÐÞ

no dos Santos Rodrigues da Silva
Diretoria Op. de lnfraestrutura e Logística
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JUSTIFICATIVA

GoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA, PARA PRESTAçÃO DE
SERV|çOS CONTTNUADOS DE CONTROLE, OPERAçÃO E F|SCAL|ZAçÃO DE
AcESso EM pRópRtos Do sERVtço AUToNoMo DE Ácul e esooro DE
SOROCABA.

A necessidade de contratação de empresa especializada para o exercício das
atividades de acesso, permanência e saída de veículos e pessoas no interior das
Unidades de Trabalho do SAAE Sorocaba indicadas no Termo de Referência, se deve
a permanência da continuidade da referida prestação de serviços, haja vista a não
existência de um quadro funcional específico para o exercício e desempenho dessa
função, que näo constitui o fim da Autarquia e é corroborada pelas diversas vantagens,
dentre as quais destacamos a seguir:

a) A especialidade das empresas exploradoras desse segmento econômico
em elaborar, implementar, manter e avaliar seus planos e programas
direcionados ao controle, operaçäo e fiscalização de acesso,
permanência e retirada de veículos e pessoas dos ambientes os quais
controlam;

b) O exercício dessas atividades de cunho fiscalizadoras, com observância
dos requisitos e condiçÕes adequadas para a adoção de procedimentos
direcionados à proteçäo, assistência e prevenção do patrimônio físico e
humano da empresa;

c) A existência nos quadros funcionais dessas empresas, de profissionais
com a devida e adequada formação técnica-profissional, com fixação de
diretrizes e normas para a prevençäo e controle do ingresso,
permanência e saída de pessoas e veículos devidamente autorizados nas
dependências internas das Unidades envolvidas;

d) Que empresas deste segmento econômico possuem já estabelecidas em
seu regramento um conjunto de açöes mínimas e necessárias
desenvolvidas, de maneira deliberada ou sistemática, objetivando a
redução máxima de ocorrências de incidências negativas nos espaços
internos das Unidades;

e) A existência de especificidade e preparação voltadas às condutas para o
atendimento público em geral, com reuniäo de um conjunto de
regramentos acerca do exercício dessas funçöes, por profissionais
capacitados com relação à postura adequada, pontualidade ao trabalho,
aparência física condizente à função, uniformização com identificação
objetiva, discrição de comportamento, zelo, presteza e urbanidade no
tratamento à terceiros estranhos à empresa e aos servidores da
Autarquia, principalmente, com identificaçäo correta de pessoas,

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA DA/SL
-þ-

45



Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

l+.Þ.1'l

TE
bn:

fornecedores, entregadores de produtos, contatos com os respectivos
responsáveis pelos pedidos, orientação devida para o encaminhamento
de pessoas e materiais para os locais corretos;

0 Verificação de Notas Fiscais das mercadorias a serem entregues às
Unidades, com o direcionamento adequado ao local de entrega e
recebimento dos mesmos, fazendo contato antecipado junto aos
responsáveis, para seu devido recebimento;

g) Elaboração diária de relatórios de entrada e saída de veículos e pessoas
terceiras, informações e comunicados, acerca das eventuais ocorrências
havidas e decorrentes do exercício da atividade, e consequente
implantaçäo imediata de medidas de controle, com aplicação de normas
e rotinas técnico-operacionais, objetivando sempre a natureza preventiva
capaz de evitar ocorrências negativas nas Unidades do SAAE Sorocaba;

h) Sobretudo, devido à inexistência de quadros de funcionários / servidores
ou Setor específico e correspondente, direcionados e preparados para o
exercício e desempenho das atividades dessa natureza, posto näo
constituir nas atividades fins da empresa, porém, sendo de necessidade
contínua tal prestação de serviços, necessitando da aludida contração.

Com a presente justificativa, dentre vários outros aspectos que poderiam ser
inseridos no contexto da necessidade da contrataçäo, tem-se por motivada a
essencialidade da pretensåo, observando, ainda, que o contrato vigente se encontra
em fase de seu encerramento, näo podendo às Unidades do SAAE Sorocaba ficar
sem a proteçäo objetivada dos seus próprios públicos.

ua a Silva

Prefeitura de
SOROGABA

Chefe do Setor de Materiais e Logística M
BrÍno dos Santos Rodrigues da Silva

Diretoria Op. de lnfraestrutura e Logística
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SERVIçO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICíP¡O DE SOROCABA. ESTADO DE SÃO PAULO FOLHA ].

Avenida Pereira da Silva, 1.285 - Sta. Rosália - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FONE: (15)3224-5810-FAX: (15)9224-5820-C.N.P.J.:71.480.560/000'1-39-1.E.669.573.983.111

I

FORNECEDOR:10648 FORTRESS SERVTCOS TERCEIRIZADOS LTDA.

c.N.P.'J. :08.813.2s6/ooor-7t PEDIDO DE COMPRA

ENDERECO :RUA AMERICA GALLO OLANDESI, No. 183 No. 000977 /202L
CTDADE :SAO .JOAO DA B DATA L6/I2/202L
BAIRRo :,fD. DEL PLATA UF: SP CEP: l-3873168 Processo EOO042 /202!
INSC.EST. :639.253.085.1-1"5 FONE: (19) 3633-81-81- FAX: (l-9) 3633-81-8L

PREço UNITARIO PREçO TOTALoESPECIFICAçITEM QUANT UN

4.586.999,9800 4 .5A6 .999 , 9a

conLratacao de empresa especialízada para presta-

cao de servicos continuados de conLrole, operacao

e fiscalizacao de portarias, em proprios do s¡åAE,

pelo periodo de 24 meses.

4.586.999,98
PA 3s3/2020 CÎ s2/202t - DOIL/SML TOTAL

PRAzoDEENTREGA: Av. coM. cAlvtr,,o JuLro, 2s5 - JD.rBrrr Do PAco
LOCAL DE ENTREGA:

coNDrçoES DE pAGAMENTo RESoL' o8/ls
oBSERVÀCÀO

Il-
SAAE -

TA
I I _ DEACORDO

os pRoDUTos E/ ou sERVtços DEVERÃo ESTAR RtcoRosAr\¡ENTE oE AcoRDo coM ESTE PEDloo, sENDo PASSlvo DE

EXIGIDAS. o NÚMERo DESTE PEoIDo, oBRIGAToRIAMENTE oeveRÁ CoNSTAR No coRPo oA NoTA FISCAL, A ADMINISTRAçÃO NÄO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE

LOCAIS DIFERENTES PEDIDO.

DEVOLUçAO CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAçÓES






