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Pelo presente instrumento,
de um lado a FlI~D.-\Ç\O
DE DESE;\\OLVIi\lEi\TO
DA L;~ICAMP
FLlNCAiVlP. com sede na Av. Érico Verissimo.
n". 1251, ('UI1I/lUS
Cidade
Universitária
Zeferino
Va7!Ur--,IC\i\1P. Distrito de Burào Geraldo.
eu' I).Oln-85I.
Campinas/SI',
inscrita 110 CJ-..:P.I sob n".
49.607.336/0001-06,
cadastro
municipal
sob o n" 25.808-.1.
por seu rcprcxcntantc
legal e Diretor
Executivo PROF, DI{ . .10"\0 B \TIST·'
DE \11 R..\:\D.\. doravarue denominada
CO~TRATANTE
e.
de outro lado, a empresa
SETEC SERViÇO'.
I EC\ICOS (;EIC\IS. inscrita no Cl\<PJ!iVIF sob o n"
49.-l13.800íOOOI-n.
com <cdc na Praça v oluuturios
de 1')~2. s/n' - Bairro Ponte Preta, Cl-P 13.041-900.
Município
de Campinas. Estado de São l'aulo. '1 cl lav: (19) 3734.6100.
endereço
eletrônico
juridico'a.setcc.sp.C!ol.br.
neste aro devidamente representada
por seu Presidente
Sr. ARNALDO
SAI.\'ETTI PALAClO
JI:'\IOR. brasileiro.
casado, portador do Rei n" n.555.111-9
SSPiSP e inscrito
no CPF/\:IF sob n" 137.9~S.4ÚS-()Ú.
aqui. doravanre dcvignadu simplesmente
CONTRATADA.
têm entre
si. justo e combinado.
,) presente
Contrato de Pl'c>,tac:1o de Sen icos. de que trata o Processo
se n"
100987-1 S. sob a modalidade
dlslKlh<t dL' PI""L"l11111l'nh1 CU!1I fundamento
no Regulamcnto
de -vquisiçõcs
e Conirataçõcs ... R:\( 1'\ 's("\\II'.ut .~(,. il1c' 1\ \ 111. CUnf'lfIT1C l'I<JLhLtlas e condições
que abaixo
declaram e aceitam reciprocamente

CL\LISlILA

°

PRI\lEIRA

- Do Objeto

1.1.
objeto do presente contrato é a prestação dc serviço, cont ínuos para regulamentar
a exploração
de atividades
comerciais
na área da saúde. coibindo
II comércio
irregular
ou clandestino
nesta área.
incluindo apreensão
de mercadorias
materiais
mediante a lav ratura ele 3UlOS de apreensõe-.
aplicando
as
penalidades
por meio de auto-. ele infrações.
c rcgulumcutur
a e\plonH;<lo
ele atividades
comerciais
na área
dcrnarcada
pela
1,\1('.,\\11'
pela
(,()'s I/{\ I \1)"\.
para
atender
necessidade
da
CONTRATA ;\ITl->Convénill
SI (1.3 - l'>, 1(,\ \ 11) R1.1 I ORI ,-v !\ poio lnstitucional, de acordo com o
Memorial
Descritivo
(Anexo
I) c a proposta
da eu'\. I R'\ [;\1)/\
(Anexo
11). que ficam fazendo
parte
integrante deste instrumento
independente
de transcrição.
naquilo que não o contrarie.

a) Implantação

de um espaço na Área da Saúde do Compus
corncrciai ... regulamentadapela SF.·II.C:

atividades
b)

Fixcalivar c regulamentar
L'sIC \ \11':

c)

Coibir

L' comerei.

a c\pil1r;I<;<ill de: atll idade"

mcuul.n

llll,l.llllc

mcd iantc a h" r.u uru d c auto-,

1..1••..•

11;\(\. ilkiuindll

dpr..:I...:Il

de infrações dentro da vrca da ~alldc
Alexandcr
Hcrning e 1\\. Adolfo l.ui -

-, (

«,.....•. .J

da Ul\ICNv1P

comerciais

na área csiabclccida

~I uprccnsão

de mercadorias

'lplll ..:a'y'ün dI,.,' pcnal idndcs

delimitada

para exploração

pela,

rua,

Vital

ele

pela

materiais

por meio de autos

Hrasil, Carlos

Chagas.

CL\L1SlJ LA SEG li '1'0,,\ _. Da \ ig,ência
2.1- O prazo de vigência
2018, não podendo
CLAUSUL\

do presente

contrato

.: de .' (cinco)

meses.

a contar

da data de 19 de setembro

de

<cr prorrng.ulo.

TERCEIRA - Do Valor do Contrato

3.1. O preço a ser pago pelo serviço prestado
de R$ 20.000,00
(vinte mil reais),

é o descrito

na proposta

da Contratada.

sendo

o valor

total

3.1.
[\0 valor
definido
nesta cláuvula
e,l;\ incluída
;1 única e completa
remuneração
para o objeto
deste
contrato.
abrangendo
lod;h
;1\
dl'PC-,I,
,Je- (L)',tOS. mão-de-obra.
transportes.
refeições,
equipamentos.
cargas. armazcn.rucu
.... ~l'~III<". ,I! .'1"',". "·(Iais c trabalhistas.
bem C0ll10 segurança
do
trabalho. limpcva durante ,\ L'\CLu~;í dl" 'L'II i, " 'I ,I'<ll'" ti, qualquer n.uurc /n. benefícios c acrcscimo-,
dccorrcntc-,
de trabalho,
C\,', IIt;!dl"
em li, '"I> c" ti
1'dlll,trI,h l: yual'lqucl
out ra, dcspesas
direta ou
indiretamente
relacionadas
com a cxcc ucào [(}ldl do, ,':1'\ iço,.
de modo a constituir
a única
contraprcstação
pela execução do objeto coutratual.

J;l

d'

3.3.

....~h) fi \0:--, c nã(,,)comportam

Os preços ora ajustados
:\ \

J nco

Vl'!

1'1•.••
111111

n

:.2 -, i
11I1lt.:

qualquer

reajustamento.

:1hl! 1l~1 ~k 1~,tI:hl (1~'r(Jldíl .- ('/ P ! _'{JX~-S" 1 - Camptn.l\,
119\

~':J-:::'\,I

,\\\\\

l(;n~'iJrl1r

U!Hl'~trnp 111

~P

1.10

-
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CLÁUSULA

QLARTA

4.1. Os recursos

Cláusula

financeiros

DA UNICAMP

Financeiros

p:ml a c vccução

de-te

contrato

são prov enientcs

do Convênio

indicado

na

Primeira deste contrato.

CLÁUSULA
5.1.
pessoa

- Dos Recursos

DE DESENVOLVIMENTO

QlIYL\

- Da vlcdição

Após O termino de cada penedo mensal. d ( ()'\ I R,\ I ,\[)!\ enviará à CO\:1'R.\TAI\1'E.
ou à
por ela indicada. relatório
contendo
0, qu.uuitativr»
totais mcnsai-, dos scrviço-. efetivamente

rca I i zados,
5.2.

A COI\:-1 RA I A~·II.

valores.

a correspondente

à C()'\ II~ \ 1 \[) \. na hipótese de glll~as
objciivando a ellliss;\n da nota fiscal fatura.

5.3.
medição

Após a conferência
do-. quantirativos
mensal o que autoriza a CO,\'I R,\ I

solicitará

rcti Iicaçàn

e valorc\[)!\

cou

incorreções

de

apresentados.
o ('0'\ I"RATAN 1'E atestará
11 valor
aprovado
e emitir a correspondente

a

a (aturar

fatura.

CL.ÜISULA

SEXTA - Do PagamcllLO

6.1.
O pagamento
será efetuado mediante credito em conta corrente da CO"TFC\T;\[)i\, por ordem
bancária,
em até 30 (trinta)
dias. contados
do recebimento
da nota fiscal/fatura
acompanhada
da
aprovação
da medição. quando mantida-, as mcvma; condições
iniciais de habilitação.
6.2.
Na hipótese
pagamento
iniciar-vo-á

de irregularidades
no objd(l. no todo
a partir da d.ua do -cu <ancumcnto.

ou em parte.

6.:>.

Ocorrendo
atraso no pagamento.
t: desde que para tal não
prestador
de serv iços. haverá incidência
de atualização
monetária
acumulada
do índice de Prcco- a" ( onvumidoi
. 11'(' publicado
Econômicas
- FI 1>1,:.llulITida
entre ,I d,lI.! fin.r] prl'\ "LI p,lra li
realização.
6.3.1.

a contagem

do prazo

para

tenha concorrido
de alguma forma o
sobre o valor devido, pela variação
pela lundacão
lnviiuuo de Pesquisas
pauumcruo
e ;1 data de sua efetiva

Nenhum pagamento
SCI,j efetuado
a ( o-, I j{ \ I \1) \ enquanto
pendente de liquidação
qualquer
uma de sua~ obrigaçõc-,
em face da (()
I \ '\ 11. ou em face de terceiros c que repercutam
no patrimônio
da CO\;TR -\ 1 ""TI:.
lv.e fato n30 verá gerador de direito a reajustamento
ele
preços ou a atualização
monetária.

'R \

6.4.
A CONTRA TADr\ deverá fazer constar no corpo da ">ola Fiscal/Fatura
o número do presente
contrato,
a fim de agilizar
o pagamento.
apresentando-a
no Departamento
de Compras
da
COt\TRATAVI
L.
ou
di,pnllibilinuld,,-a
eletronicamente
no
endereço
pagamento.compras
li Iuncamp.unicamp.br.
6,5,

A CON I'R;\ I \ ,\;TI: reterá.

do \ alor da nnta Iivcalfaturu

referente

ao objeto

deste

instrumento.

o

seguinte:
6.5.1.

11% (onze por cento) do valor destacado
com o título "RFTE:\('.\O
PARA A SEGURIDADE
SOU A L". em atendimento
ao artigo 3 I da I.ei I ederal n" R.212. de 24.07.9 I.

6.5.2.

6.15%
(seis \'irg,ula quinvc por cento) dp \ alor
TR IFIl T()"; 1·1 1)1 R \ I" em ,-ulllpri menu I\." .mi

6.5.3.

destacado
~l) a "

',l'

com II titulo
lLi I ci I cdcrnl

"RI~TEN(·.\O
I (UI '.' 20(n:

[)I~

5°/" (cinco

pUI ccnto ) L:dcul.ld,)
'(lhlc'"
\:tI, I dl,l.h:.Jdll (\)111 o uiulo "In I'I.\.ç.\O
DI:. ISS", nos
termos da Iegi,lnçiill do vlunic ipi« de ( ,1111[1111,1' ( c.m lortnc I.ci tornplcmcruar
n' 116200.>, art .
caput i:

.,0,

6.6.

devidos

Na falta de destaque,
fica a critério da t 0'\ I R. \'1'.-\:\1'1'. proceder"
retenção/recolhimento
sobre o valor bruto do documento
de cobrança ou dcvolvô-Io
:1 CON I'R.\ I'ADA.

6.7.

1\ CONTR ..\TANTE
emitirá uma Guia da Prev idéncia Social - GPS especifica.
sendo que na
hipótese
de emissão
no mesmo
mês de mais dc' 11\1) documento
ele cobrança.
fica a seu critério
a
consolidação
do rccolhirncnto
do, valorc-, rctido-, IHlIllJ unica guia.

6.8.
Os valores correspondente,
a~ cvcntuai-, pcrd.i-, c danos provocados
seus prepostos
e das multas contratuais
que lhe íorcm aplicauas
verão objetos
desde já por ela autorizado.

pela CO\.TRAl'
..\[)l\ cou
de desconto
do pagamento.

6.9.
O valor do serviço realizado deverá referir-se
apenas a itens ou a atividade,
previstas
3.1. Itens para os quais nenhum
preço tenha sido prev isto não serão pagos. considerando-se
pelos preços dos demais itens.

na cláusula
cobertos

-

1111 FUNCAMP
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

6.1 O.
I~ expressamente
vedada a colocação
do respectivo título (cláusula
n8U or(I-:I11).

do credito

da ( 0"

I RA I AD;\

em cobrança

DA UNICAMP

ou negociação

à

CLc\tISULA StTIMA
7, L São obrigações

das Partes

- Das Ohríga\'ôes

da CO:'llTR,\ TADA:

7.1.1.

Iniciar a execução
do objeto
técnica. critérios estabelecidos.

contratual
imediatamente
após autorizada.
modificaçõc-,
c materiais indicados.

7.1 ')

Fornecer
c util i-ar. na e\CCLH;ào do ,lhiclt' coruraurul.
mão-de-obra
adequada
c ferramentas.
cquiparncnio-,
insumo-: ..: m.ucriui-, ,1dcqlJ,ld",.
IHl\'), c' de prirncira qualidade.
necessários
ir
perfeita
e integral e\c'Cu~'ii" dos 'CI \ i~",. di,Li'in1inadu,
JlO -vnc xn I. que deverão
satisfazer
os
padrões
aconvclhado-,
pcl.J tccnica
modcrn.:
<.: atender
a toda-, :.1, exigências
das Normas
Brasileiras
\11,,'1 c 1'\\11 'I RC) vigentes. bem ,'OI11Uespecificações
do, fabricantes.

7.1.:1.

Reparar por sua conta. os danos causados a COI\TRATANTT
c a terceiros
objeto contratual. ressalvadas
a, dcspcva-, corrcvpondcrucs
a danos c perdas
da COf\:TR/\T,\ "TE ou de seus prcpovto-.

7.1.4.

Responsabilizar-se
pelos pagamcnto-,
de quaivqucr verbas decorrentes
da relação cmpregaticia
com seus cmprcgado-,
que irão cvccut.ir (1 <lbi..:to contrarual que ora se compromete,
tais como:
salários.
vantagens,
verba, rcxcixóriu«. encargos. inclusive
sociais e prcvidcnciários.
por ela
devendo
responder judicial e/ou extrajudicialmerue,
afastada
qualquer
hipótese
de vínculo
cmprcgarício
entre seus empregados c a
I R:\T..-\;\lTF.

observando

a indicação

em decorrência
do
resultantes
de atos

eu,

7.1.5.

seguro. frete. tributos e outros que incidam ou venham

Responsabilizar-se
pelos encargos fiscais,
a ineidir sobre () objeto desta contraracão
conta.

ou no seu transporte,

cujas

despesas

correrão

por sua

7.1.6.

Manter, durante toda a execução
todas as condições de habilitação

7.1.7.

Guardar completo sigil() c'UI11relação as inl')1111açi\es obtidas no dc scnvolv imcuto das atividades,
objeto da coruratação.
sendo \ cdada. <em .nuori/ação
pnr escrito. a divulgação
de quaisquer
dados relativos ao objeto do prC'ic'nlc' conuato.

7.1.8.

Não transferir
ou ceder a terceiros.
total
obrigações
c crédito,
oriundos do prcvcuic
COf\:l Rr \T\
Il.

7.1.9.

Aceitar os acréscimos
ou supressões que 'c Iizcrcrn
2.5% (vinte e cinco por cento) do \ alor inicial
a)

O limite elas supressões

7.2. São obrigações

poderá

Resolver as dúvidas
adequadas.

7.2.2.

Efetuar o pagamento
no-, termos
suas obrigações
coruratuai s

ser excedido

e questões

expovias

ncccvsario-;

por convenção

pela C()~TRi\

prcx i,>10'i ncxtc contrato.

OITA ",\ - Das RC~plJn~llbilidadl'"

8.1. A CONTRA T!\[)!\
8.1.1.

ou parcialmente.
e a qualquer
título, os direitos,
contrato. vem a PI'(;\ ia concordáncia
por escrito da

no objeto

do contrato

em até

das partes.

li" CO"'TRAT:\\'TE:

7.2.1.

CI.;\USULA

do conuuto. em comparib ilidadc com as obrigações
assumidas.
c qualificuc.io
L'\igidas no procedimento
de contratação.

1',.\ DA.

desde

dando-lhe

soluções

que a COf\:TRAT;\D;\

rápidas

e

cumpra

da Contratada

rcsponsahili/a-se:

pelas obrigações
trabalhista ... referenteao pes'ioal que empregar para a execução do objeto deste
contrato.
direta ()L1 indiretamente
"
na hq1(11..:...c de aiuivamcnto
de rcclarnuçóc-,
trabalhistas
movidas contra a (0"
I R \ I·\!) \ p,)r,Clh
cmprcgudo-,
c ou subcorn rarados. em litisconsorcio
passivo ou não COIn J (()" I R..\ I \ \I
p,'r dar quitação
a eo,'! I{.\ L\:'\TL dos valores
relidos
do-. ragamcnl,).,
cqurv ak.ntc
.1
qu.uuin-,
sulic·lcnll'S
:i garantia
de eventuais
condenações. indenizaçõ,»,
trabalhista-;
ate (l uúusito CI11 julgado
das respectivas
decisões
judiciais:
e pelo rcs-arcirucnto
a ('()"> 11<.\ I \" I L de qualquer despesa que, em decorrência
de
açõesjudiciais.
esta vier a ser condenada
a ragdr.

CL\LISULA

NO"'''' - Das Penalidades

9.1.
A CO~'l RXI ..\[):\
cxta "lljeita fi .• "T"inlc .• muhu-; I!IT1 relação
aos prazo-,
decorrência
da presente comnuação.
cujo calculo romura IhH base o \ alor da contratação:
A\·

lru-o

vl·!!' ...•..
lI1hl

r"

1.:>:;;1 11I!lt:

I)I':.HJlPlh:

Ib!~I\

119)~ -, :1-~-::ill

(Il'r<ild{)

'\\\

Ct p 1_10~_i·K>l -(

ur. •...,ll11pll!HClmphl

í.tlTlrIIHb.SP

fixados

em

-' 11)

-

,.

FUNCAMP

FUNDAÇAo

9. I .2.

nia: ti ia-:

a 30 (lI'i

atraso superior

multa ti c' O. ~o" ltrL', dc'':1 mo' por

DE DESENVOLVIMENTO

cento)

ao li ia.

9.1.3.
pardal

os atrasos superiores
a 45 (quarenta
(' cinco) dias serão considerados
ou total do contrato.
hipótese em que a multa prevista nesta cláusula
disposto nas Cláusulas 9.2.] ou 9.2.4. conforme o caso.
9.2.
penal

Pelo não cumprimento

idades,

sem prcj

9.2.1.

advertência.

9.2.2.

multa

uí/o

das cláusula,

da

do registro

-cmprc

11<)cada-aro de

que forem constatadas
a 2.soá (dois \ irgula

equivalente

a CO:\

contnuuai-,

ocorrcnciu

irrcguhuidadc-

cinco

por cento)

como incxecução
será substituída pelo

rR,.\ rA[),.\

estará

fornecedores

da

de pouca

DA UNICAMP

às seguintes

sujeita

CO"lTRf\ TA NTE:

gravidade.

sobre o valor

coruraiação,

por cláusula

pela inexecução

parcial

da

contratual descumprida.
9.2.3.

multa

a 10%, (dez por cento)

equivalente

sobre o valor

da conrraração,

do

contrato.

9.2.4.

multa

a 2()"o (v inrc

equivalente

f'or c'c'I\1<)) ,>(,hrc'

o

valor

pela inexccução

da contratacão.

total

do

contrato.

9.2.<;.

suspensão
ll '.(';\\11'

9.3.

A

dns

aplicação

,k

diITlt",

pel"

pr,I/\l

de

contr.uucão

C

contratar

com

a

,\11<1>

capituladas

da, penalidade,

ri ('cc'dil1lcllt(l'

,I,

pa.-tlclp:\I

dc' (),' lel"I')

IlP'

acima S<lO indcpcndcntc-,

ill'lls

e cumulativas.

sem

prejuízo das perdas e danos.
9.4.

A aplicação

assegurada

da penalidade

será forrnalivad«

da ('O'.

defesa prévia

rRYI

por despacho

do Diretor

da FC0JC;\i\:1P.

F\ccutivo

no pr:J/o de (J) (trc~) dias. a contar

;\\),\,

da sua notificação

para

tanto.

I)I::CI\I.\

CL\l'SLLA
10.1.

,\ inexccucào

- Da, Hipóteses

de Rc~('isiio ( ontratual

deste conu.uo

tOlJI ou parcial

CONTRATANTE.
independentemente
disposto na cláusula anterior.
10.2.

Na

hipótese

judicial

ou

extrajudicial

denúncia.

(11"

de

a

de se

fim

1·\1),.\ cnscjaru

I R\

judicial

ou

I ,\:,\1 E poderá

a CO'\TR,.\

pcrda-, e danos,

de

pela ('()'\

intcrpclaçào

reter

a sua denuncia

extrajudicial

créditos

ressarcir

(11"

e sem

e promover

prejuízos

pela

cio

prejuízo

a cobrança

adviercrn

que

do

rompimento.

10.3.

Constituem

10.].1.

o n60 cumprirncnto

10.3.2.

o cumprimento

10.3.3.

rnotiv.:

pura .• denuncia
de rlauxulu-.

a lentidão

do seu cumprimento.

conclusão

do

serviço.

injustificado

10.3.5.

a paralisação

10.1.6.

a subcontratação total
cessão ou transferência.

I R!\ rAI\.TL

a CO'.

c prall)':

a comprovar

a impossibilidade

do

a CO" I R.yr;\;"\:-I F;

parcial do seu objeto. a associação da <.'0, rR:\T!\D;\
total ou parcial. bCI11corno a fusão. cisão ou incorporação.

das

da

serviço;

ou

que originou

determinações

li

com outrem.

a

não admitidas

presente contrato:

regulares

do

preposto

designado

para

acompanhar

e

a sua execução:

10.3.8.

a decretação

de faléncia

10.3.9.

a dissolução

da <ocicdadc

10.3.10.

a ahcraçâo

~()cial

prejudique
10.].11.

prazo-:

c,pccilica.;0c"

"CI11.i1l,t3 causa e prl'\ Ia comunicação

de competição

o desatendirnento

\IU

estipulados:

no imcio da prcxiacào

do xcrvico

no procedimento

coutr.uu.n-,

levando

nos prazos

O atraso

fiscal izar

c'llntr,1I ,.11' ,"I'Cc Ilic,I~'I-)C'

irrC'g li lar de clausulu-,

10 ..'.4.

10.3.7.

dc',lc' "'1111011\\:

ou

a cvccução

razões (I.: interesse

ou a invtauracào

de insolvência

ou o lalcc imcuto

d(\ • onuutado:

ti .• lill:,jl,bdc

a Illl)dilic,I":;!"
do contrato.

civil;

ou

da cvtrutura

da

pevsoa jurídica.

publico. de alta l..:k\:·II1~i.1 c' 'lI11pl\l..:()nhcl·ir1lcl1\().jllstilicada~

que

e determinadas

pela CO'\TRA L\' I L:
10.3.12. a ocurrência

execução
\\

de ..:a,,)

lot tuuo

ou

de I'\)c<i

111<1101.
rcg.ularlllClllC

comprovada.

impediuva

da

do contrato
lrH.'O\\'!I"""l!lhl

~~1
111111.

~l'il

[)I'.!lltt1dl..:lt!!
~.;;~!

"1)1

ll'l·L.1J\\-(IPI_~i)X3,h';;1
\\\,

lI"õ\.:c.tlllflull1l'arnphl
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A

CON'I R.·\T,\ VI L poderá. ainda,
rescindir unilateralmente
o contrato.
0:'," I RXI !\lH com anrcccdcncia mmima de 30 (trinta) dias.

notificação prévia à
CL\tISULA

DA UNICAMP

procedendo

à

e

- Do Foro

DÉCI\IA-PRI\lEIR.-\

11.1.
Os contratantes elegem o foro da Comarca de Campinas. l.stado de São Paulo, COIll renúncia de
qualquer outro. ror I11Ji~privilcg iado que seja. rara dirimir dú-, idas ou quc-tões oriundas deste contrato.
1.:.por estarem. ",;sim.justas l' cnmr.u.td.r-. tiun.uu
igual teor e forma, pcrantc us tc,IL'111Unha',abai'w

;I' partl"

,)

prcscntv instrumento.

em 02 (duas) vias de

Campinas.19desctclllbrodc2018_

SeI Srryi~t), tcrnicos (;"r.is
.\ r na ldo S"lntl,
':Ii,,";o .Iuniu r - Pn·~.i<j

Fuudaçâo de Ilc'ellyolvirnrlllu ti •• 1 '\ IC \ \ '
Prof, 1)r. .loão B.liq" d,' \li".,"1a - Di,..'w
CO'\ I H.\T.\'\ 11

CO'\ I It\ I \I) \

j'J liInl'
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1)1",1111,1
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(.\ '\ E\.0 I)
\lEí\10RIAI.
DESCRITIVO

UniversidadE- Est.ldual de Campinas
D rHOf'a Executiva de Admmi!)tr4~ão
Seu

.1 di? Vi

MEMORIAl
Pelo presente instn men

~ rã

'Mela nos Campe

DESCRITIVO

res ilament adas as A ividades con en as 3 "fITe-

ER\lÇO~
ITC:'\lCO'S GER.U" .':1:((1
C.-L\lPI:.".-\ " \.'0D1 :\', s ~l.Jlte; Ct:·J,~·'-'!J', lU
Objeto: o pies 11 e . :e icml Je~ .ntr,
Servi s eélUCOS Gel 1> - pra

C' " !~l

~

l-:--'lYER"ID.-\DE E T.-\DCU

DE

~

;j

n; nzar e cotfe

II

poderes

a C,ETEC -

.plama ào de um espaço na : ea da Saude do Campas da r:'\IC .-Ú1P para
exploração de n .à...l e s comerciais regnlameutadas p 1.1 "EIEe.
b) Fis ahzar e r gulamentar a exploração de at vidades comere :'1 13 ares
e. a elecida pela C;-rC..ufP·
c) Co •.i: o
OmPICl' irresu. . ou clai desr o, mcluindo a apreensão de
n ercadcnas rol er:a~~ e - ante a livrarura de au os de apreensões. a aplicação
pen !Ida es po: meio de autos de infraçôes dentro da Àrea da Saúde
dehmirada pelas ma; \'lt3 Brasil. (JI:o; L gas. A' exander Flen lng e Av.
Ad lfo utz. .cnforme n:.ap abaixo
a)

1) Jusriâc: tiva: Objeuva-se c :n este men onal descnrivo regulai entar J. exploração
e a vidades c err iais na ., ea d: 'l:,dc. c ibrcdo o comere o :ut'ful r ou
clandestm
::t'~ta area .nc.umdo ~::,rêe: ",1.) d' merc ri~ .35 :llde,
'; mediante a
lavra U';:) d :1',1 l'; de a?;een~~e; 1(J::,d,) l' ~)e lidade s por meio de autos de
infrações. e regl •..-1:.:l':::;: '! explora ;,10 ce anvidades comerciais ! a área demarcada
pela t"\l:c.nlP .

.'\ \

1 rrco \,," "'"11\1 n' 1 251 - I)"IIIH' J,' Ila"j" ("'r,,IJo -- CI P 13f)~3·~51 - CamrllmvSP
I ulle (19, .~5'21-:;7()rl \\\\v •.iuncamp umcurnp ln
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LJniV€rs id ade E s t,; u a! de C ampmas
)ireton.l Executiva de Adm nis açào
MU,lt3r13

Co; ',I~"

9 <:3mpl

CIJ

~d A

'SETE( J:lDÚ excrusrvameute ua TIê'J delin cada no entorno do comp exo
saúde:
b) A C,ETEC premo 'era dilige ..cias de segunda as sexta -feiras 110 horário das
8h;0 <I'; Shf)l podendo. eventualmenre e median;e age. da antecipada, !-.. J.,,'U
alen; da: ShOO)\'I <I')" scbados. d211:l1:tt0~ e feriados:
c) A -;ETEC realizara no nunimo 02 ;,J,la.-;) dil:g.tllClas seruanai-; a l\lCAMP
a k1"f'.) do hor •..no eS:<lb:~.:cll-":' ::,1 rl.uei "b". C 1111pe:.'111.1.n~llCl<11Wloc: pur /
pe o .nen v; 1)2 I ÓI2.~ heras.
d) ,:., 1..:-1C.\..\IP c...:) "(Ju:blllZ:lH, ',lll:J area dehmit: da ,,<1 qual a '>ETEC ira
ad~1:L2~srr:ujL ,:.ctp~';Jk. por ~-w:mli~·:.lCl1.U1(I; rezulcmeutados pela propna
SET.::l Fr-,~a(eu ercn.izareu; ',êU·; ~1~l'C;:0> ::e'jla area.
e) A SETEC I:-a pron:e,':er 3 ',e eç'~c:b~ )ktu:..:.::,·;lCm_'lo'S eu conícrm.dade (LU o
numero e :1}C'de produto, e se: ":~l!,e-~cd::ê.(k~,:,e~t:pl.lbI0s ?d::11..~Ic.\..\rp.
aC11':c'; de chamada plt-bu., COl.l1 ci~L1.l1:.e":kl'j documente ~0e', e das exigências
sanita .."';;'s
SITIe irá r~JnU,ÚZM Jluno " r\lc.\..\!P
qllals ,30 os pemus sionános
rezulamentadcs ;t co.uerc.ahzar. f:( ande a cnténo da l:\lC ,\..\IP a :lI. rorizaçâo
<1.1.

~11'0

deste pennis-conano:

g) A SETEe ira cancelar a perrossãc dos pennissronános
que causarem
transtornos a. . ~J(,A~'.fP uãc podendo continuar comerciahzando no campus,
3) Planejameuro

das despesas:

A ~::.rc.~,l? realizará :·ep3~se~ meusar: 110 va o: de RS -1000,00 ,uatr
reais) Pii,:-Jccbrir despesas de Ul:'r.:,e~,tl::-t"a 11;1:;;":2, ::1 fim de po-mbiluar

ul
as

op"'r"Ç,)-:-s
,!J.... SET::C
.ra re .olhe: do: -:,~nje:'('I.'.:::C'j rezulamer tados o pa?a~:t.el1to d05
preços pub jCO~ 'e ccupaçãc desole public pa:-a atuaçào na área delunitada d
campus ca r\lC ,\..\fP, em ~(.;:f(Ç':ll:d<,de con; <\5 .esoh çôes da Prefertura
\'.l'....lC pi. de ( ê.:np:m·;
'I

4) R ••.sulra 10; <',:pn;ldo-;·
Penrr nr a cr;,uu: ~ÇJ0 c re [,I a,:.1 ç3,) dc:

ccmer

'E ..:e'j

arnbulantes

que

reanzani at; vidace comerei a. :~:1.IIe;;, <1.1 :',iU.:I",.

Controle do COmerei uregular (I'.] da:,denuC' nesta are,':
Fiscal.zacâo dos produ.os a seren; co: iercraluados de acordo com 11<; normas da
'igiláncia SJ.:-..lt~':la e u~o do solo p-.:b:':" ,
Garannr
iireuo de ir ,e vir dos Fecie~:-es, mel o, do 3 111',)iihdade . a área:
E aborar relatori ,', de acompanhar .enrc e JYJ.. lLtÇ' u conjunta das partes visando
mei 1 rar " efeuv: Iade das "'<Se:, ~ IT2, .ar uov i: 111eI3;

°

5) Periodicidade do" Relatorio s de Geô 010 ,-\ 'SETEC devera J,pre<,el1:,1I mens: mente
relate 110 pormenonzaco ca ~ :"t:,~,h:aç.:"e:, reanzadas no penedo c preendido e e
o rua ."';). 30,31 de .ada mes. que devera ser euc am.nhadc ~ l"\lC.\...\fP de o rua .0
(dez;' do :ll~:,
"egtu. ,e.
"', .':'~"':E ~:.'~~ .0:-; ::t~~

Av l.nco vcn-, -,l11hl.I1'! 2~1
I

(ITll'

:

·3)';3~~·:

~-:: .~~J~

[)1~[llhl~kHt.lI:i(I(I

(19) .~521-270IJ

::::F'

\

-)
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'rdldo-tTP
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3 oe

i. cr«

ld
1'0:;: carnpí

""'I~;". J ~,., (;;rnpl

urncarnp

uNte";.;

6) OBRl( s :4.Ç OE" DA. 1..-.-IC\:\lP:
- Dispomo hzar lUU' área dehnutada dentro d peru 1êtrO es.abeiecido ezrre .1';
ruas Vital Bras 1. Carlos C iagas. Ale;.:a::der Fleming e .A...- Adolfo utz para
OCUpil!<;J.1 por permisvio anos reeulamentados
pela P,OP::l,l SETEC para
comerctaliz: en; seu: produ: 1> :-.e~:i\.ue: :
e l.gnar un respousave p.,,<:tacompanhamento da: aovidades:
Disponibrhzar pe~·:,(I" do seu quadre ce empregados ou tercemzados.
obje.ivandc dar apoio ope.acroua. .10'; f:"c,u'; do Serviço Publico da ,:;EITC
!Xlr oc asiáo ria tisc el.zaçâ e. ot: <:tp~een')c do: mercadorias.
Responsabihzar-ce
civi e a unuustrativamente
pe as ações dos seu
e pregados ou ter eir ., L t: e forem designados pa a dar apoio operaclo a] aos
F SCa!5 do Serviç Pnblico da SETEe
7) D.\.S OBRIG.\ÇÓES D.\ SETEe:
- Designarain rep:'e~e:: .anre ':Ül!)C re"]:')11::.1':", I pe' ".; at; vidades:
, 5'Jcgurilr c.p.ena execução ê, ~atr . ~j,.:l"'i d"';mta<;
..lj0U:: ,:;enteé e;n ::':'::ldC ;1.'.f~(LenrtF .':') ,,,:-:1:<,.,;3(' do P;,U1C d.: Trabalho:
?re~:a.r a l::\-!C ~\.~lP. 118 pL~.:'~l:~(.»cidc
.
e:-.:r!'f lF, D.•artes cuais uer
esc larecnneur«s e izfo .. _1.1Çc.eS cy.e 'j,; fizereui neC.:-55"_"1 s para o
acompanhamento
o cuznprunento das au ...dades. sempre c:!l.lei r <; lxuado
pela rxi C.\~fP.
Responder ??la ) mervisão. ru:eç~c tecnica e aduuzustranva e mã de obra
neces .•ána i execuçào destas anvidade: (011:,1 única e exclusiva re.p usável:
Ob!lEJI sel: peisoa'. or.ando 11,,1> é.nelld~ncl'1" de,l~.fIC.~.\f? ao uso ostensivo '!
de cràch"l~ de lde::::ific'aç5

l

--'-=::=:=-<--==~=-=-~

descritas neste Plano de Trabalho serão execi tadas pelo prazo de 6
partu da data de sua ass.narura do contrato. prorrogável pelo mesmo

9) D.4." ALTER-\( ÓE"
este Plano de 1ra1);1:]).,)someute F cde;á se: .11 erado mediante a forunhzeção c l1Jun:a
cem es:e CC jenvc

4,."

A\

I

riCO \ L']I')".Illhl.

n'

.,_."tE,t:t~rt

="....

.....:.;.- ::"EP 1j)$l-?~:'

= J::

.;JJJ
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PROPOSTA CO~lFRCI.\L

DE Onç.\i\IE:\!TO

SETEC - Servicos Técnicos
h.{uruap.:

.;..·.Jt~qt.ll-3. ~a Pr~feit\.lrd

G€ rrus

de C.:unpW!h::

:~'PJ .:.;.-13 ;JCO O/)C:-~3

PREFEITURA MUHIClfAL

DE C PIHA.-S

À
U JICP..L.'P - Lhi",IE"'STA_,::: E.J T.:'DUAL DE eM. PINA.S
N:::STA

Ref PROPOSTA - VALOR REFERENTE OPERAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO o INTERIOR DO CAMPUS DA UNIf:AN PI
E lOR o
DO
HOSPiTAL
DAS
CL ICAS
(Comrato/Convêniol- R$c·4.000,OO (quatro mil reaislpor mês.

p.:b,co
cc~'

,:',u~a':1U3

t.-·u

SET:(. - S=t;!'.1~OS TÉc'llcOS GER' 5 O,;SS':><I ju-i ca
q:,:,1 .:. 30,; "e ;, L.:. ''' ..Jr1 :.pa rC L :359 dê." I' de íeve-eiro

~*o~r,~ c. o,ç ,; ./: ,.Ir' YIC: :ltô ':. ~~ :.. .

'I se

.e

'IC

de 'Irelto
de 1974,

::t, p" '31)(1r' 4 ~4 n,:'::)O,l)~01-23.

r

neste sto re::Jrt'~::ntê.::la pe.:, seu 'tô'?I,~-;:rl~Arnaldo Salvei' Palácio Junior, m ICnê .3-:;:;1 eoo.
'e 1 ap-ese-ua- f:::rar,t<7
Un v",rsl':30~ ê:~'::"U31ce :~3mplna; -I.,~,I~-A"'P.
PR ::lO''T.A
pare -eahzar r as vias cesta Jr,,'.-e-s cace
''0 seu nter O'. a ·,s.;.ailzay3o ao use o sc'o
c je,i,'-nd' c(liblr c comé-c.o e pub Icd~de 'fe . .l1.;;'e$.:-c an '~G~ino~ com apreensão de

,,",t-

me ador ·si 'ate sis ,ed ente _'Ma J'a de ~IJ~I; de ap eensões aplil:ar.de 31Soenelidades
por me.o clê 3U~C', c.e in:':;';3I. b,;-' (.·.;"'0 ve er-~ de .cdes as rned das admin., at ar; cebiveis
e est - be ;;': G 3'? nos t.;-t1lll); a _;o L,' _ n c ,:ta ,,'. 4 :'69 de . 1 de f.;-ver€'lrc e I~74 e erneis
aplic.á\•.eis nc ca:; ".
Fera ~crl:)
a Se~e( et art
,o rl:etio' dI) Camp rs
ri .'1ero IXI f-•....s I~;;I as C·lilica,; de GE-gu~ a a se 1'1- eira no horá ia e
8h30 as 1 ",0(1, pod en. c everrue lrnente e medi' n:e a ger,d,:; n:e ceda. amar alem dos
horários dedmsdcs pa'3 doa ado~ fora 00 hJ'3tO e sos sa sdcs cio 'ng s e fer.edos
mediante e a icicna de F:S·4CJ CJC :1u'tl"j,:.entoG 'e-,SI

Unic3mp.í::

I~(:-'C qua'

e

--

coe-açào

.le c'a se

Er '-;: .'I~',: :' ::~ t': .10: "C''''-:I .'I ;Jo~':,bl t·, 3 re slizecãc ca
p.:Hô C.:,("lr j::,oes' ~ l1ê rfr3E'~t'uturã
besica cobrarà a

~,rc;xíê

i por.ánCJa +enssl dê FS-4J((1 ')I)
su

5 t:q
Q

·eouerto: "eo 3n~t
In,c) dia ~

""r-Isc.....
~,j

Ic_.:lttc'·

rHI'?1

~.erà

a~ê o di-

enviada éi CO"l

!

3;"'1·';1)0·

Av l.rrco V,·, '''1111(1.

1, de

raL:;nte

iés

a~;fo

-

~~-.,"\\"..ete~ :p el:'~·t.l

--------:--;---;-;---~~~~~~--_

que deveré ':-ê" Vg-

,~e g~ a oe .'Ir'eca·;a,;f,;)oJe

• ''..4.11 • ('O

1..(

CA.'\~ N.:.:'· :'p. l>:..ex;: ("'1) 373-4·6100

:.ecec :p

e{J"

."0]

n" I 251 - IlI'>U 11<\ de' !la"!,, (;"r"IJo- ( 1·1' 1.1083-051 - Carnpma-, SI'
l"PTlC
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Gerais

de. CampLn,,~

eco, :lOC>::3

PREFElIURA MUNICIPAL
DEC PIHAS

setõ

a Isca

"ç.30 't;altn:;:1

Se:er ê_~I~s::n a.rà re'etór o das
c.ren 7. ~ mês ô:~ I:' dia 'D (dez I de

(.ase
O,; S

pa-:~'; r.<'o..: '3 c ~J:,rtd

51

F E-3':

E~~:aê :t
Un - ersi

30

e Estacue

,;!Õsc. ~~It +en:c das :)C· g~;..).:-s :1C,Sll 'da~

q,;,:;
~2)

:1:i',id:; es desenvolvidas, ou
lês s bsequen:e

,:'"

,,:U2

PC'

u+e

de ~',::r-JCI -erc

;:Ir,):)()'~~a 03

':te:ec

o e ,=:; 'p,nôs -U~ ::.!.. \'? p,,,ra todos

U€;
~IS fr

le

-n)CG

fi sp

ecieçàc

desta

s e ele :c s eg -I';,

F'esioen:E-

Av

I rico

v •..·l'I"
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II1l<l Ir1!

251
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