CONTRATO
Processo SEI CIJ. 00983/2018
Processo SGPR 0056/2018
Contrato nº 0072/2018

De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN,
inscrita no CNPJ sob o nº 67.237.644/0001-79, localizada na Avenida da Liberdade, s/nº - Paço Municipal
Nova Jundiaí - 1º Andar - Ala Sul - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP: 13.214-900, neste ato
representada por Amauri Marquezi de Luca, brasileiro, casado, Diretor Presidente, portador da cédula de
identidade RG nº 10.136.574 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.397.648-60 e por José Luiz
Ferragut, brasileiro, casado, Diretor Administrativo Financeiro, portador da cédula de identidade RG nº
8.724.816-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 724.190.248-34, e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA, a empresa Sérgio Ricardo Gonçalves Cerdeira, com sede na Rua Manuel Ignácio
Moreira, 197 - Vila Nova Jundiainópolis - Jundiaí - SP - CEP: 13.210-770, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16.601.771/0001-74, Inscrição Estadual nº 407.299.014.118, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por Sérgio Ricardo Gonçalves Cerdeira, portador do RG nº
87.306.220-5 SSP/BA e do CPF/MF nº 475.961.045-68, de acordo com os atos e documentos contidos no
processo SEI 00983/2018, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO, nos termos do que
determinam a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores, o Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN e demais normas
aplicáveis a este objeto, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço pela CONTRATANTE à CONTRATADA
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, conforme as especificações

técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I.
1.2. Para melhor caracterização da presente avença, bem como definir os procedimentos decorrentes das
obrigações doravante contraídas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, integram este instrumento,
como se nele estivessem transcritos, a proposta comercial da CONTRATADA e o termo que dispensou a
licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, e no Termo de Referência,
anexo I, as seguintes:
2.1.1. Todas as despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaia sobre o fornecimento ou
serviços objeto do presente contrato.
2.1.2. Nomear um preposto responsável pelo contrato para atendimento e entendimentos junto a
CONTRATANTE.
2.1.3. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos serviços ou fornecimento a
serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem
autorização, por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
2.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas neste instrumento, exceto se prévia e expressamente autorizada pela CONTRATANTE, no
Termo de Referência.
2.1.5. Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos para todos os serviços ou fornecimentos
decorrentes do presente contrato.
2.1.6. Corrigir, exclusivamente às suas expensas, toda e qualquer falha decorrente da prestação dos
serviços.
2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei.
2.1.8. Fornecer uniformes e equipamentos necessários aos seus funcionários, inclusive os EPI’s
(Equipamento de Proteção Individual) nos padrões estabelecidos por lei e/ou pela CONTRATANTE em
quantidade suficiente para a boa apresentação nos locais de prestação de serviços e responsabilizar-se por
quaisquer consequências decorrentes do não uso ou uso indevido dos EPI’s, isentando a CONTRATANTE.

2.1.9 Cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança

aplicáveis aos serviços, isentando a

CONTRATANTE.
2.2 A CONTRATADA responderá por todos os danos, inclusive materiais, lucros cessantes e danos a
terceiros advindos da execução do presente instrumento, devendo ressarcir a CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste contrato e no respectivo Termo de
Referência, as seguintes:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
3.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário(s) especialmente
designado(s), e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
3.1.3. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos
serviços.
3.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço/ fornecimento, no prazo e
condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
3.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida pela
CONTRATADA.
3.1.5. Designar, formalmente, Gestor(es) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e dos
serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO
4.1. A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste CONTRATO, no prazo e condições indicados
no Termo de Referência, anexo I.
4.2. Caso o objeto seja entregue / realizado em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a reparar a falha e/ou, se houver necessidade, providenciar
sua substituição em prazo convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE,
independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

4.3. No caso de fornecimento, o objeto entregue pela CONTRATADA deverá estar acompanhado de Nota
Fiscal - 02 (duas) vias ou DANFE no caso de Nota Fiscal Eletrônica.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
5.1. Qualquer alteração no presente contrato deverá observar o disposto no art. 72 e 81, da Lei Federal nº
13.303/16 e procedimentos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O valor global deste contrato é de R$ 17.160,00 (dezessete mil cento e sessenta reais), inclusos os
tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto.
6.2. O pagamento será realizado mensalmente pela CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias corridos
após a execução dos serviços, e da apresentação da Nota Fiscal acompanhada da Certidão Negativa ou
Positiva com efeitos de Negativa, relativa aos débitos federais e dívida ativa da União e contribuições
sociais, do Certificado do FGTS - CRF e da CNDT - débitos trabalhistas, atualizadas, correspondendo a 12
(doze) parcelas iguais, cada uma no valor de R$1.430,00 (um mil quatrocentos e trinta reais).
6.3. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, por meio de boleto bancário, que será enviado junto com
a fatura, ou via depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, informada na sua
proposta de preço.
6.4. Na hipótese de o vencimento da fatura/boleto bancário recair em sábado, domingo ou feriado, o
vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem a imposição de qualquer ônus à
CONTRATANTE.
6.5. A Nota Fiscal da CONTRATADA deverá ser enviada à CONTRATANTE com a indicação do número
do contrato, do processo e das parcelas de pagamento, destacando-se, caso haja, o Imposto de Renda
Retido na Fonte, ISS, PIS, COFINS, CSLL e demais impostos inerentes ao objeto deste contrato, com
estrita observância das disposições legais vigentes, responsabilizando-se a CONTRATADA, assim, por
eventuais sanções que possam ser impostas à CONTRATANTE caso deixe de descontar e destacar em sua
fatura impostos e contribuições sociais que devessem ser retidos na fonte e recolhidos pela
CONTRATANTE.

6.6. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo arquivo XML.
6.7. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar no setor
Financeiro da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato.
6.8. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações
que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 6.2, a partir da data de sua
reapresentação.
6.9. Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de pleno direito pela
CONTRATANTE as seguintes verbas:
a) Multas previstas no presente ajuste;
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em decorrência do
descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie; e
c) Cobranças indevidas.
6.10. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
6.11. A CONTRATADA deverá abster-se de emitir títulos de quaisquer naturezas lastreados no presente
contrato, ficando expressamente vedada a emissão e negociação destes títulos perante instituições
financeiras ou afins, regulares ou não, devendo responder diretamente pelas eventuais perdas e danos
decorrentes da inobservância desta cláusula.
6.12. O valor do presente contrato poderá sofrer reajuste, tendo por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA/FGV, mediante solicitação da CONTRATADA, não antes de decorridos 12
(doze) meses de contratação, tendo como data-base a data de início de vigência do contrato prevista na
Cláusula Doze.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
7.1. A CONTRATADA exibe neste ato as certidões expedidas pela Justiça do Trabalho - CNDT, Receita
Federal/PGFN - Certidão de Débitos da União e Certificado de Regularidade com FGTS emitido pela
Caixa Econômica Federal - CRF, com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no
cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-las sempre que se vencerem no

prazo de execução deste Contrato, demonstrando a manutenção das condições de habilitação e
qualificação exigidas no certame que originou a presente avença.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS
8.1. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive
aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas
operacionais com frete e entrega, o valor dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, inclusive horas
extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local,
sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere a CONTRATANTE o ônus pelo
seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Na inexecução parcial ou total do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I. advertência por escrito;
II. multa não compensatória, nos percentuais descritos abaixo:
a) 10% (dez por cento) do valor global do CONTRATO, pela inexecução parcial do presente ajuste; e
b) 20% (vinte por cento) do valor global do CONTRATO, pela inexecução total, motivando a rescisão do
presente instrumento.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
9.2. Na hipótese de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA estará
sujeita, além das previstas na cláusula 9.1 acima, a multa de mora no importe de 0,5% (cinco décimos por
cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor mensal dos serviços ou valor total do fornecimento, até que
execute o objeto deste contrato, sem prejuízo da CONTRATANTE considerar rescindido o presente
instrumento, a seu exclusivo critério.
9.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:

I. não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou
instrumento equivalente.
II. retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas.
III. paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE.
IV. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se
verdadeira ou perfeita fosse.
V. alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
VI. prestação de serviço de baixa qualidade.
VII. não assinatura do contrato.
9.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
9.5. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, garantida a prévia
defesa e o contraditório, na ocorrência de falhas reiteradas e não corrigidas, que demonstrem a falta de
qualidade do produto ofertado ou de compromisso da CONTRATADA, na inexecução total do ajuste, na
infração de qualquer cláusula do presente contrato, bem como na falta de manutenção das condições de
habilitação e qualificação exigidas para a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
contrato.

CLÁUSULA ONZE - DA REPARAÇÃO DOS DANOS
11.1. A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e consequentemente
responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa, eventualmente, causar à CONTRATANTE,
aos seus servidores, à coisa ou propriedade de terceiros, em decorrência deste contrato, correndo às suas
expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 22 de agosto de 2018, podendo este
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legalmente permitido, incluindo o primeiro
ano de prestação dos serviços, se houver interesse entre as partes.

CLÁUSULA TREZE - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
13.1. A execução deste contrato será disciplinada, de forma específica, nos termos de suas cláusulas e
conforme Lei Federal nº 13.303/2016, e de formal geral e subsidiária, pela Lei nº 10.406/2002 - Código
Civil -, com alterações posteriores.

CLÁUSULA CATORZE - DA GARANTIA
14.1. A CONTRATADA garantirá, pelo período de 90 (noventa) dias, os serviços por ela executados, tanto
na manutenção preventiva quanto na corretiva, que deverão constar dos relatórios técnicos, a contar da
data de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
14.2. Todos os componentes destinados à reparação dos equipamentos deverão ser novos e originais, com
garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua instalação.

CLÁUSULA QUINZE – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
15.1. A CONTRATADA, por si e por seus sócios, diretores e demais prepostos, manterá sigilo absoluto
sobre os dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais de propriedade
da CONTRATANTE ou desenvolvidas ao longo da vigência deste contrato, de que, eventualmente,
tenham conhecimento em razão deste instrumento, não podendo ser divulgados, publicados ou por
qualquer forma colocados a disposição, direta ou indiretamente de qualquer pessoa, sob pena de ser
considerada infração grave e justa causa para rescisão do contrato, devendo responder diretamente pelas
eventuais perdas e danos decorrentes da não observância desta cláusula.
15.2. Não obstante a data do término da vigência deste Contrato, as obrigações de não divulgação das
informações confidenciais recebidas permanecerão vigentes pelo período de 10 (dez) anos após o
encerramento da vigência deste Contrato ou do relacionamento entre as partes

15.3. Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada Informação, a CONTRATADA
deverá tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste Contrato, até que venha a ser autorizada por escrito a
tratá-la diferentemente pela CONTRATANTE. De forma alguma se interpretará o silêncio da
CONTRATANTE como sendo liberação do compromisso de manter o sigilo da Informação.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o fornecimento
objeto desta contratação, bem como os direitos creditórios do mesmo.
16.2. Quaisquer alterações ou modificações no presente Contrato somente serão válidas e exequíveis
perante as partes mediante aditamento contratual escrito e assinado pelas partes.
16.3. As Partes se obrigam a tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução de todos os
termos e condições aqui estabelecidos, responsabilizando-se a parte infratora por quaisquer perdas e
danos, pessoais ou materiais que venha a causar, direta ou indiretamente à outra parte e a terceiros e que
decorra de ato praticado por si própria, seus prepostos, empregados ou terceiros contratados.
16.4. A tolerância ou omissão de exigir o cumprimento de qualquer dos direitos oriundos do presente
contrato não constituirá renúncia ao exercício de tal direito ou novação, podendo a exigência ser feita a
qualquer tempo.
16.5. Na hipótese de qualquer cláusula deste contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexeqüível, as
demais cláusulas permanecerão em vigor, devendo o presente ser interpretado como se referida cláusula
nunca o tivesse integrado, desde que a intenção das partes contratantes não seja desvirtuada por referida
ilegalidade, invalidade ou inexequibilidade.
16.6. A celebração do presente instrumento não acarreta nenhuma licença ou concessão de uso de marca
de titularidade da CONTRATANTE, razão pela qual a CONTRATADA não poderá utilizar, exceto
mediante prévia e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE, qualquer marca, nome, logotipo
ou símbolo de propriedade da CONTRATANTE, tampouco fazer qualquer declaração ou referência que
indique a existência de vínculo, relação contratual ou negocial entre as partes que não seja a ora
estabelecida, sob pena de responder pelas perdas e danos causados.
16.7. A CONTRATADA não poderá assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE ou, por
qualquer forma ou condição, obrigar a CONTRATANTE perante terceiros, exceto se para tal obtiver
prévia e expressa autorização ou mandato da outra parte.

16.8. Declaram as partes a total inexistência de vínculo trabalhista ou de responsabilidade da
CONTRATANTE, seja com quaisquer sócios da CONTRATADA seja com relação ao pessoal que a
CONTRATADA eventualmente utilizar, direta ou indiretamente, para a execução do objeto deste contrato.
16.8.1. A CONTRATADA responsabiliza-se, em caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer
reclamações trabalhistas ou qualquer ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de
acidente de trabalho, que venham a ser intentadas por seus empregados, prepostos, colaboradores ou
subcontratados, contra a CONTRATANTE, destacados pela CONTRATADA para a execução do objeto
deste contrato, a qualquer tempo, seja a que título for, respondendo integralmente pelo pagamento de
eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais
encargos que houver, podendo ser denunciada em qualquer ação que for proposta para indenizar seus
autores, aplicando-se ao presente contrato o disposto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil
Brasileiro de 2015.
16.8.2. Acordam as partes que, na hipótese da CONTRATANTE ser compelida a apresentar-se em juízo,
mesmo que injustamente e/ou a pagar judicialmente ou extrajudicialmente quaisquer verbas trabalhistas,
previdenciárias, acidentárias, indenizatórias, entre outras, relativas aos empregados da CONTRATADA
e/ou às relações que esta estabelecer com terceiros, a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação correspondente, reembolsar a CONTRATANTE de todos os valores
que esta houver desembolsado, nos termos da presente cláusula, acrescidos de multa desde logo fixada em
20% (vinte por cento) sobre toda e qualquer importância paga pela CONTRATANTE, corrigida
monetariamente pelo IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou,
em sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento até a efetiva
devolução, ficando estabelecido, ainda, que a CONTRATADA arcará com os honorários advocatícios
despendidos pela CONTRATANTE para promover sua defesa em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA DEZESSETE- DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí/SP, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento de forma eletrônica, em uma via,
correspondendo ao original, para todos os efeitos de direito.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1.Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar
condicionado.
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1.Necessidade de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes ao
acervo da COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN (Unidades I e II) de forma a
cumprir as normas pertinentes à qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados, assegurando o
bom estado de conservação e uso de equipamentos e consequentemente garantirem melhores condições de
saúde, bem estar, conforto e produtividade dos seus colaboradores.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO:
3.1. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses, podendo este ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até o limite legalmente permitido, incluindo o primeiro ano de prestação dos serviços,
se houver interesse entre as partes.
4. EQUIPAMENTOS:
4.1. Relação de equipamentos de ar condicionado instalado na Unidade I - localizada à Av. da Liberdade,
s/nº, 1ºandar, ala sul, Paço Municipal, Jundiaí, SP, CEP: 13.214-900 – 20 (vinte) equipamentos
Ordem

Local

TAG Capacidade

01

Data Center

2.541

18.000

02

Data Center

2.666

36.000

03

Data Center

2.664

60.000

04

Data Center

2.665

60.000

05
06
07
08
09
10
11
12

Sala DJ
Sala DT
Sala DAF
Sala DI
Sala de Reunião
Assessoria DP
Copa
No break

2.583
2.586
2.547
2.581
2.593
2.592
2.542
2.606

7.000
7.000
9.000
9.000
12.000
18.000
18.000
18.000

13

Sala de Reunião

1.545

22.000

1

Grau de
risco
1

Ano de
instalação
2012

Split Hi-Wall

1

1

2012

Split Piso-Teto

1

1

2012

Split Piso-Teto

1

1

2012

Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Split Hi-Wall

1

2

2011

Marca

Tipo

Local

Midea
Springer
Carrier
Springer
Carrier
Springer
Carrier
Midea
Midea
Rheem
Rheem
Rheem
Midea
Midea
Midea
Springer
Carrier

Split Hi-Wall

14
15
16
17
18
19
20

Desenvolvimento
Financeiro
Sala - DP
Salão
Salão
Salão - Diretoria
Técnica
Setor - Diretoria
Infra

518
860
1.358
2.570
2.587

24.000
24.000
24.000
30.000
30.000

Carrier
Fujitsu
Samsung
Rheem
Rheem

864

60.000

Gree

865

60.000

Gree

Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Hi-Wall
Split Cassete 4
saídas
Split Cassete 4
saídas

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2005
2008
2010
2012
2012

1

2

2008

1

2

2008

4.2. Relação de equipamentos de ar condicionado instalado na Unidade II - localizada à Av. Armando
Giassetti, 480, Torres de São José, Jundiaí, SP, CEP: 13.214-303 – 05 (cinco) equipamentos

Ordem

Local

TAG Capacidade Marca

01

Data Center (Inc.)

2.549

18.000

Midea

02

Sala do coordenador 2.591

18.000

Midea

03

Desenvolvimento
(Inc.)

2.543

48.000

Rheem

04

156

2.585

60.000

Rheem

05

CAC

2.582

60.000

Rheem

Tipo
Split HiWall
Split HiWall
Split PisoTeto
Split PisoTeto
Split PisoTeto

Local

Grau de
risco

Ano de
instalação

2

1

2012

2

2

2012

2

2

2012

2

2

2012

2

2

2012

4.3. Caso ocorra a transferência de endereço de qualquer uma das unidades da CIJUN, dentro do
município de Jundiaí, os serviços serão prestados nos novos locais.
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. Os serviços serão realizados nas Unidades I e II da Companhia de Informática de Jundiaí.
5.2. Os serviços serão constituídos de manutenção preventiva e corretiva, a serem realizados em todos os
equipamentos que integram o sistema de climatização da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN.
5.3. Tais serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas,
obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos
em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração e a prevenção de riscos à saúde das
pessoas.
5.4. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados por técnicos devidamente
habilitados e credenciados pela CONTRATADA durante o período de vigência do contrato e sem

quaisquer ônus adicionais.
5.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos e ferramentas
necessários à efetivação das manutenções.
5.6. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo deslocamento de seus
técnicos ao local de manutenção, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de
transporte, frete e seguro correspondentes.
5.7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: A manutenção preventiva tem por objetivo todas e quaisquer
ações técnicas necessárias à garantia de um melhor desempenho e durabilidade dos equipamentos. Os
serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados de acordo com o seguinte cronograma:
Mensalmente:
1. Verificação e limpeza dos filtros de ar.
2. Limpeza das bandejas e drenos.
3. Verificação dos suportes, armações e presilhas dos filtros.
4. Verificação da vedação dos painéis dos gabinetes (evaporador e condensador).
5. Medição e registro da temperatura do ar ambiente e do ar exterior.
6. Verificação de vibrações e ruídos anormais.
7. Limpeza externa dos gabinetes (evaporador e condensador).
8. Apresentação de relatório técnico dos serviços executados.
9. Troca ou instalação dos suportes (piso ou parede) dos equipamentos instalados.
Trimestralmente:
1. Limpeza da serpentina do evaporador e do condensador, com a utilização de produtos
biodegradáveis.
2. Verificação do estado de conservação do isolamento termo-acústico dos gabinetes.
3. Medição e registros das pressões de sucção e descarga do compressor.
4. Verificação e eliminação de eventual vazamento de gás refrigerante.
5. Verificação e eventual ajuste das pressões de corte do pressostato de alta e baixa.

6. Verificação do isolamento e da continuidade das bobinas do compressor.
7. Medição e registro de temperatura do gás refrigerante na linha de líquido, para determinação do subresfriamento do gás refrigerante.
8. Verificação dos rolamentos, mancais, suportes e acoplamentos dos motores e ventiladores, com
eventual reaperto e lubrificação.
9. Apresentação de relatório técnico dos serviços executados.
Anualmente:
1. Medição e registro de temperatura do gás refrigerante na sucção do compressor, para determinação
do superaquecimento do gás refrigerante.
2. Limpeza da serpentina do evaporador e do condensador, com a utilização de produtos
biodegradáveis.
3. Limpeza da bandeja de dreno.
4. Verificação do isolamento e da continuidade das bobinas do compressor. Medição e registro de
temperatura do gás refrigerante na linha de líquido, para determinação do sub-resfriamento do gás
refrigerante.
5. Apresentação de relatório técnico dos serviços executados.
5.7.1. A manutenção preventiva será realizada em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido
entre 08h00min e 17h00min, iniciando-se em até 05 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato e
posteriormente a cada 30 (trinta) dias.
5.7.2. Deverão ser utilizados na limpeza somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da
Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas teratogênicas e
mutagênicas.
5.8. MANUTENÇÃO CORRETIVA:
5.8.1. Entende-se por manutenção corretiva, a série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de componentes,
ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os
equipamentos.

5.8.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver chamada por parte da
CIJUN, ou forem detectados problemas pelo Técnico da CONTRATADA quando da realização das
manutenções preventivas e deverão atender às seguintes condições:
1. Quando a detecção do problema ocorrer pelo técnico da CONTRATADA, a manutenção corretiva
dependerá de prévia aprovação do gestor do contrato.
2. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas,
após a solicitação/aprovação do gestor do contrato para os aparelhos grau de risco 2 e de 02
(duas) horas para os aparelhos de grau de risco 1.
3. Entende-se por início de atendimento, o horário em que a CIJUN ou o técnico, durante a realização
da manutenção preventiva, informar a ocorrência de defeito para a CONTRATADA, formalmente
nos dias úteis e horário normal de expediente da CIJUN ou por telefone ou e-mail nos dias e
horários fora do expediente normal da CIJUN.
4. O término da manutenção do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas a partir do início do atendimento para os aparelhos de grau de risco 2 e de 04
(quatro) horas para os de grau de risco 1, caso contrário deverá ser providenciado pela
CONTRATADA à elaboração de Relatório Técnico com as descrições dos serviços a serem
realizados e as especificações das peças e componentes a serem adquiridos que deverá ser entregue
à CIJUN para aprovação, ou a colocação de equipamento de igual configuração técnica, até que seja
sanado o defeito do equipamento em manutenção;
5.8.3. A CONTRATADA obriga-se a atender as solicitações de manutenção corretiva para os
aparelhos de grau de risco 2, nos prazos determinados no item 5.8.2 que poderão ocorrer nos 7 (sete)
dias da semana durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.
5.8.4. Caso os serviços de manutenção corretiva não possam ser executados nas dependências da CIJUN,
os equipamentos poderão ser removidos para o centro de atendimento da CONTRATADA, mediante
justificativa devidamente aceita pelo setor competente da CIJUN, o qual autorizará a saída dos
equipamentos.
6. REPOSIÇÃO DE PEÇASAs peças de reposição, exceto compressores e motores elétricos do
ventilador, correrão por conta da CONTRATADA.

6.1. Nos casos em que houver necessidade de reposição de peças não coberta pelo contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar orçamento, cuja aquisição dependerá de prévia autorização do gestor
do contrato, por implicar ônus para a CIJUN.
6.2. A relação das peças, necessárias à substituição, com todas as especificações deverá ser encaminhada
ao gestor do contrato para aprovação.
6.3. Nada impede que a CIJUN pesquise junto ao mercado as peças a serem substituídas a fim de verificar
se o valor orçado pela CONTRATADA está em conformidade com os praticados no mercado.
6.4. Todas as peças substituídas durante a manutenção preventiva ou corretiva deverão ser apresentadas ao
gestor do contrato.
6.5. São de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para a CIJUN, a execução dos
serviços e a utilização dos insumos, peças e equipamentos seguintes: fusíveis, parafusos, correias, imãs,
terminais elétricos, graxas, estopa, solda, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio,
acetileno, fluidos refrigerantes, solda foscopper, materiais e produtos de limpeza em geral e
desencrustantes, serviços de soldagem, corte e adaptação de tubulações de gás refrigerante, limpeza
química ou mecânica de serpentinas e ventiladores, substituição ou conserto dos circuitos de controle de
temperatura, entre outros que se fizerem necessários.
7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E SUPORTE:
7.1. A CONTRATADA garantirá, pelo período de 90 (noventa) dias, os serviços por ela executados, tanto
na manutenção preventiva quanto na corretiva, que deverão constar dos relatórios técnicos, a contar da
data de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
7.2. Todos os componentes destinados à reparação dos equipamentos deverão ser novos e originais, com
garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua instalação.
8. SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS:
8.1. Os serviços de manutenção corretiva deste termo deverão ser solicitados pelo gestor do contrato,
através de ordem de serviço, que poderá ser enviada via fax, e-mail ou, em casos urgentes, através de
contato telefônico, sendo este formalizado no primeiro dia útil subseqüente ao da solicitação.
8.2. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados de acordo com o cronograma
apresentado no item 5.7 deste termo.

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
9.1. Manter uma ficha individualizada com o histórico de manutenção de cada aparelho e deverá ser
apresentado a CIJUN sempre que solicitado.
9.1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar para a contratante, arquivo com ficha individual para cada
equipamento atendido por este Termo, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
1. Modelo, capacidade de refrigeração e fabricante (marca).
2. Número de patrimônio e número de série.
3. Localização.
4. Data das manutenções preventivas e corretivas realizadas, listando peças substituídas, regulagens e
ajustes efetuados.
5. Identificação do funcionário responsável pela manutenção.
6. Informações sobre a garantia dos serviços e peças substituídas.
9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças utilizadas em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.
9.3. Reparar, ou, quando isto for impossível, indenizar por danos materiais e/ou pessoais decorrentes de
erro na execução dos serviços, objeto do presente termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da
CIJUN ou de terceiros, sem quaisquer ônus para a CIJUN.
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CIJUN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato.
9.5. Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha ocorrer com seus Empregados.
9.6. Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços.
9.7. A CONTRATADA obriga-se a refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CIJUN, sem
qualquer ônus adicional para a mesma.
9.8. Substituir qualquer empregado responsável pela execução dos serviços que, comprovadamente e por
recomendação da fiscalização, causar embaraço a boa execução do contrato.
9.9. Manter os seus funcionários identificados com crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas

disciplinares da CIJUN.
9.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação.
9.11. A visita técnica não é obrigatória, mas é recomendada aos licitantes a sua realização para melhor
conhecimento do parque de equipamentos e demais condições necessárias a satisfatória execução dos
serviços. As visitas podem ser agendadas através do telefone 11- 4589-859 com o Sr. João Carlos Vilela de
Matos ou Rogério de Matos Pinto.
10. PAGAMENTO:
10.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos serviços, acompanhada das
certidões do FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa dos Tributos Federais e Dívida Ativa da
União (que inclui INSS) devidamente atualizadas, que deverão ser entregues no setor Financeiro da
CIJUN, sem qualquer correção monetária.
10.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do protocolo dos
documentos referidos no subitem 10.1.
10.3. Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento deverão constar no corpo da nota
fiscal, bem como o detalhamento dos impostos devidos e o líquido a receber.
10.4. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo arquivo XML.
10.5. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar no setor
Financeiro da CIJUN, os demais documentos exigidos em contrato.
10.6. A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 10.2. a partir da data de sua
reapresentação.
10.7. A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado junto com a fatura ou
de depósito bancário em conta corrente em nome da CONTRATADA, informado na sua proposta de
preço.
10.8. Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de pleno direito, pela
CIJUN:

1. Multas previstas no presente ajuste;
2. As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em decorrência do
descumprimento, pela Contratada, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie;
3. Cobranças indevidas.
4. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
10.9. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por contados recursos
próprios da CIJUN.

ANEXO II
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
CONSIDERANDO QUE:

(I) A CIJUN revelará à CONTRATADA, certas informações confidenciais, seja por escrito, oralmente ou
sob qualquer outra forma tangível ou intangível, doravante denominadas “INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS”, para a plena execução do CONTRATO;

(II) Tais informações são confidenciais e de propriedade exclusiva da CIJUN ou de terceiros sob a posse e
guarda da CIJUN, razão pela qual a CONTRATADA concorda, desde já, em tratar todas as informações
recebidas da CIJUN, de forma sigilosa e confidencial, seja para aquelas informações que lhe foram
fornecidas ou que ainda lhe serão, bem como aos seus representantes;

(III) A CONTRATADA deverá manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer informação que venha a tomar conhecimento relativa à
CIJUN ou terceiros à ela vinculados;
Resolvem as partes assinar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE que figurará como anexo ao
CONTRATO, fazendo dele parte integrante, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1 O objeto deste Termo é prover a necessária e adequada proteção às Informações Confidenciais
fornecidas pela CIJUN à CONTRATADA, em decorrência do CONTRATO.

1.2. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a toda e qualquer
informação que seja revelada pela CIJUN à CONTRATADA, ou que a CONTRATADA tenha acesso em
decorrência do CONTRATO.

1.3. As “INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” constituem, mas não estão limitadas a:
(i) Toda informação que venha, a partir desta data, a ser fornecida pela CIJUN à CONTRATADA será
tratada como sigilosa. Abrangendo todas as informações escritas, verbais ou apresentadas de outro modo
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a know-how, técnicas, designs,
especificações, desenhos, cópias, diagramas, modelos, amostras, fluxogramas, disquetes, CD-Rom(s) e
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, relativas à CIJUN e/ou a sua atividade;
(ii) Toda e qualquer informação que a CONTRATADA tenha acesso em decorrência do CONTRATO,
incluindo informações de terceiros que estejam sob a posse e guarda da CIJUN, notadamente com relação
à informações e dados do Município de Jundiaí, munícipes da cidade de Jundiaí, dentre outras; e
(iii) Toda e qualquer informação que a CIJUN informe à CONTRATADA ser sigilosa, de forma expressa.

2. DO USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

2.1 A CONTRATADA se obriga a guardar como estritamente confidenciais todas as INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS recebidas nessa condição, sob qualquer forma, comprometendo-se a não revelá-las a
quaisquer terceiros não autorizados, salvo se comprovadamente necessitarem ter conhecimento de tais
informações para execução de seu trabalho, exceto se mediante prévio consentimento por escrito da
CIJUN.

2.1.1 Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA
deverá tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste acordo, até que venha a ser autorizada por escrito a
tratá-la diferentemente pela CIJUN. De forma alguma se interpretará o silêncio da CIJUN como sendo
liberação do compromisso de manter o sigilo da Informação

2.2 A CONTRATADA concorda que as informações a serem disponibilizadas pela CIJUN serão utilizadas
somente para a finalidade à que foram reveladas, qual seja, a execução do CONTRATO. Ademais,
concorda também em informar seus respectivos “Representantes” ou terceiros por ela contratados, acerca
da natureza confidencial das informações recebidas, e em fazer com que tais Representantes e terceiros
contratados tratem referidas informações como sendo confidenciais.

2.2.1 A expressão “Representantes” inclui os diretores, administradores, acionistas, proprietários, sócios,
empregados, agentes, colaboradores, representantes, prepostos, assessores e prestadores de serviços a
qualquer título (incluindo, sem limitações, advogados, contadores, consultores e assessores financeiros) da
CONTRATADA.

2.3 As Partes se comprometem a empreender os mesmos cuidados na proteção das INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS que exerceriam em relação às próprias informações confidenciais.

2.4 Caso qualquer das Partes venha a ser obrigada por imposição legal ou por determinação de autoridade
devidamente constituída, a divulgar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, a mesma se compromete a
restringir essa divulgação no que for estritamente necessário ao atendimento da imposição ou da
determinação legal, bem como, imediatamente notificar a outra Parte acerca desse fato, em prazo nunca
inferior à metade do prazo legal para resposta para que a Parte, tendo interesse, possa tentar impedir a
divulgação.

2.5 A CONTRATADA se compromete a não reproduzir cópias das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
Havendo necessidade de cópias para a execução do CONTRATO, deverá ser requisitada por escrito à
CIJUN.

2.6 Os compromissos ora assumidos não se aplicam sempre que se possa demonstrar, de modo inequívoco,
que as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

(a) já haviam sido divulgadas publicamente ou já estavam a disposição de terceiros previamente ao seu
conhecimento pelas Partes;
(b) já estavam publicadas ou disponíveis para terceiros por qualquer outra forma que não contemple um

ato ou omissão da CONTRATADA, de seus funcionários ou prepostos, após o seu conhecimento por
qualquer deles, mediante comprovação dos registros escritos da mesma;
(c) já eram de conhecimento da CONTRATADA à época em que tais informações lhe foram reveladas,
sem que tenham chegado ao seu conhecimento por meio da CIJUN quer direta ou indiretamente;
(d) tenham sido recebidas de terceiros, sem qualquer compromisso de sigilo, os quais também não
obtiveram a informação, quer direta ou indiretamente, da CIJUN; e
(e) tenham sido independentemente desenvolvidas pelas partes, conforme comprovado por seus registros
escritos.

2.7 Fica expressamente estabelecido que ao revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS à
CONTRATADA, a CIJUN não concede qualquer tipo de licença expressa, implícita ou de outra natureza,
nem direitos de qualquer espécie sobre patentes, marcas e quaisquer sinais distintivos ou direitos de
autor ("copyrights"), de propriedade industrial de que seja ou venha a ser titular.

2.7.1 As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS permanecem propriedade da CIJUN, comprometendo-se a
RECEPTORA, em caráter irrevogável e irretratável a, em consequência do presente Termo, se abster de
tomar qualquer medida tendente a prejudicar ou impedir tais direitos.

2.8 A CONTRATADA, quando requerida por escrito, deverá devolver todas as INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS recebidas, ou destruí-las juntamente com as respectivas cópias e demais documentos
contendo referidas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

3. DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo vigorará pelo mesmo prazo do CONTRATO.

3.1.1 As obrigações de uso limitado e não divulgação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, pela
CONTRATADA, permanecerão vigentes por prazo indeterminado, mesmo após encerramento da vigência
do CONTRATO.

3.2 Findo o CONTRATO, a CIJUN poderá, a qualquer tempo, solicitar que a CONTRATADA:

a) entregue imediatamente à CIJUN todas as informações (e todas as cópias das mesmas e outros
documentos e materiais que incorporem ou reflitam quaisquer Informações) fornecidas de acordo com este
Termo e em decorrência do CONTRATO; ou,

b) destrua imediatamente referidas Informações (e todas as cópias e outros documentos e materiais delas
decorrentes e/ou posteriormente elaboradas) e certifique da destruição, por escrito, à CIJUN.

4. DAS PENALIDADES

4.1. As partes reconhecem que a violação ou ameaça de violação deste Termo de confidencialidade
resultará em danos irreparáveis para a CIJUN, que, além de outras medidas, poderá se valer de medidas
liminares para fazer cessar qualquer ameaça ou violação de qualquer direito líquido e certo de que seja
titular. As partes renunciam a qualquer exigência de apresentação de prévia garantia que sustente a
concessão da liminar.

4.2 Em caso de descumprimento das obrigações assumidas no presente Termo, a CONTRATADA deverá
indenizar a CIJUN, além da evicção prevista nos termos da Lei, pelos danos causados, incluindo lucros
cessantes que serão calculados sobre a quantidade do produto / projeto referido, cuja venda ou locação /
desenvolvimento for prejudicado ou embargado por força desse eventual descumprimento. A CIJUN fará
jus, ainda, à indenização por danos morais, a serem oportunamente apurados, relativamente a cada evento
de inadimplemento deste Termo.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições
deste Termo ou em exercer direitos dele decorrentes não constituirá renúncia a tais direitos, podendo as
partes exercê-los a qualquer tempo.

5.2 Este Termo de Confidencialidade contempla todos os entendimentos mantidos até esta data entre as
Partes com relação ao objeto descrito na cláusula primeira acima, prevalecendo, em caso de conflito, sobre
quaisquer documentos e acordos firmados antes desta data.

5.3 Qualquer modificação ou alteração ao presente deve ser feita por escrito, mediante termo aditivo
assinado pelas partes.

5.4 Quaisquer avisos ou notificações devem ser considerados recebidos quando expressamente
confirmados pela outra parte por escrito ou quando enviados por correspondência registrada para os
referidos endereços.

5.5 O presente Termo de Confidencialidade constitui parte integrante do CONTRATO firmado entre as
partes, não podendo dele se dissociar, sendo considerado aceito e firmado pelas partes mediante a
assinatura do CONTRATO.
Documento assinado eletronicamente por Amauri Marquezi de Luca, Diretor Presidente, em
19/07/2018, às 10:26, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Ferragut, Diretor Administrativo Financeiro,
em 19/07/2018, às 11:03, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do
Decreto Municipal 26.136/2015.
Documento assinado eletronicamente por SERGIO RICARDO GONÇALVES CERDEIRA,
Usuário Externo, em 20/07/2018, às 12:17, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art.
9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0051039 e o código CRC 4CC85CF0.
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