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TERMO DE CONTRATO Nº 004/SP-SÉ/2015 

  

PREGÃO Nº 005/SP-SÉ/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.217.784-0 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP-SÉ 

CONTRATADA: INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 

CNPJ Nº 15.277.274/0001-08 

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE INÍCIO. 

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 41.500,00 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS 

REAIS). 

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 498.000,00 (QUATROCENTOD E NOVENTA E OITO 

MIL REAIS) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 4910.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00. 
 

Pelo presente, de um lado, a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO – SP-SÉ, inscrita 
no C.N.P.J. nº. 05.499.294/0001-61, sediada à Rua Álvares Penteado, nº 49/53, Centro, São 

Paulo - SP, neste, ato representada pelo Subprefeito da Sé, Senhor ALCIDES AMAZONAS 

ARAUJO DOS SANTOS, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.277.274/0001-08 com sede à Rua Francisco Alves, nº 99 – casa 01- Parque Mirante da 
Mata - Cotia – São Paulo - Cep: 067020-070, Telefone: (11) 4262-1630, vencedora e 
adjudicatária da licitação supra, neste ato por seu representante legal, conforme documento 

comprobatório, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente contrato na conformidade das cláusulas que seguem: 
 

I – DO OBJETO: 

 

1.1. Contratação de Empresa, para prestação de serviço de controle de acesso, com sistema 
integrado de controle de acesso e segurança eletrônica, para a sede da Subprefeitura da 
Sé, situado na Rua Álvares Penteado, nº 49/53 - Centro, com fornecimento de 
equipamentos pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no 

ANEXO I, do Edital de Licitação, que é parte integrante deste ajuste.  
 

II – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E SEUS RECURSOS: 
 

2.1. O valor mensal do contrato: R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), e valor 

total do contrato: R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil). 

 

2.2. No preço supra, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da CONTRATADA, 
inclusive, manutenção encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto 
licitado, e constituirá a qualquer título a única e completa remuneração pela adequada e 
perfeita prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

 

2.3. Para fazer frente às despesas do presente exercício existem recursos empenhados 

onerando a dotação nº. 4910.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, e 
dotação própria no próximo exercício, respeitando o Principio da Anualidade. 
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III - DO REAJUSTE:  
 

3.1. Os preços serão reajustados, com base no Decreto Municipal nº 53.841, de 19 de abril 
de 2013, observando-se o índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. 
 

3.2. O reajuste de preço só poderá ser previsto nos contratos de prazo de duração igual ou 
superior a 01 (um) ano. O reajuste de preço será concedido após 01 (um) ano da data 
limite para apresentação da proposta.  

 

3.3. Fica vedado novo reajuste pelo prazo de um (um) ano. 
 

3.4. As condições de reajustamento ora pactuadas poderão ser alteradas em face da 
superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie. 

 

IV - DO PRAZO: 

 

4.1. O prazo para a prestação dos serviços é de 12 (doze) meses, a contar da data fixada na 

Ordem de Início, prorrogável por iguais períodos até o limite legal, se houver interesse 
das partes, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto 
44.279/03. 
 

4.2.  Caso a CONTRATADA não tenha interesse na prorrogação deverá comunicar este fato, 

por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de 
término do prazo contratual.  
 

4.3. À CONTRATANTE, no caso de interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a 
contratada, conforme o caso prossiga na execução do ajuste pelo período de até 30 (trinta) 
dias contados da data de seu vencimento, a fim de evitar descontinuidade dos serviços até 
nova licitação e contratação. 
 

4.4. Em caráter excepcional, aplicar-se-á o disposto no §4º, do art. 57 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
 

V - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

5.1. A Contratada deverá apresentar para medição dos serviços executados, após decurso 
dos respectivos períodos de execução, à Unidade Requisitante da Contratante, 
requerimentos mensais.  

 

5.2. Após a autuação de processo administrativo a partir da documentação supra 
mencionada, serão efetuadas a medição e serão atestados os serviços prestados pela 
Unidade Requisitante que encaminhará o processo ao setor financeiro para pagamento; 
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5.3. A CONTRATADA deverá apresentar ao Setor Financeiro da CONTRATANTE, após a 
medição dos serviços, pedido de pagamento acompanhada da seguinte documentação, de 
acordo com a Portaria nº 032/SMSP/14. 

 

5.3.1- O processo de liquidação e pagamento das despesas provenientes de compras 
de prestação de serviços e obras ou de execução de obras será formalizado pela 
Unidade Orçamentária requisitante, em expediente devidamente autuado, até o 3º dia 
útil do mês seguinte, com a junção dos seguintes documentos, conforme o caso:  

 

a) Requerimento de pagamento da medição; 

b) Planilha analítica da medição (para análise da fiscalização); 

c) Cópia do contrato ou outro instrumento hábil equivalente e seus termos aditivos; 

d) Cópia da Nota de Empenho correspondente; 

e) Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de 
obras (Ordem de Início); 

f) Cópia do ato que designou o fiscal do contrato (Ordem de Início); 

g) Certidão de Regularidade do FGTS; 

h) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros–INSS; 

i) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas; 

j) Outras certidões de regularidade fiscais reputadas necessárias, conforme previsão no 
respectivo contrato ou documento que o substitui; 

5.3.1.2. Tratando-se de liquidação e pagamento de despesas referentes à prestação de 
serviços contínuos com alocação de mão de obra, além dos documentos elencados no “caput” 
deste artigo, deverão ser entregues pela contratada até o 8º dia útil, os seguintes documentos: 

a) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato; 

b) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato; 

c) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato; 

d) Cópia do protocolo de envio dos arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP); 

e) Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido 
de pagamento; 

f) Cópia da guia quitada do INSS correspondente ao mês anterior ao pedido de pagamento; 

g) Cópia da guia quitada do FGTS correspondente ao mês anterior ao pedido de pagamento; 

 

5.3.1.3. Caberá ao fiscal do contrato receber, conferir e juntar ao processo os documentos 
relacionados no item 5.3.1.2. 
 

5.3.2. O fiscal do contrato providenciará a medição detalhada que ateste a execução de obras 
ou serviços executados no período a que se refere o pagamento até o 10º dia útil, coletando as 
assinaturas necessárias e juntando-a ao processo. 
 

5.4.  Após emitida e assinada a medição detalhada, a contratada emitirá a respectiva nota 
fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente. 
 

5.5.  Juntamente com a nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou 
documento equivalente, a contratada deverá entregar ao fiscal do contrato demonstrativo da 
retenção dos impostos devidos e outros descontos referentes ao pagamento das despesas. 
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5.6. O fiscal do contrato, ao receber todos os documentos necessários à liquidação e 
pagamento, deverá identificar no documento fiscal a data de recebimento, em carimbo próprio 
nos termos do Anexo I da Portaria SF nº 92. 
 

5.7. Devem estar discriminados nos documentos fiscais, detalhadamente, a quantidade e o 
preço dos materiais e/ou a identificação dos serviços, o período a que se referem, com os 
correspondentes preços unitários e totais. 
 

5.8.  Apontamentos de débitos nos documentos previstos no item I, alíneas “g” a “j” não 

impedem a realização do pagamento, devendo a CONTRATANTE analisar a hipótese de 
aplicação de penalidade e/ou rescisão contratual. 
 

5.9. O fiscal do contrato deverá dar o “ateste” à nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de 
serviços eletrônica ou documento equivalente, de acordo com o Anexo II da Portaria SF nº 
92/2014. 
 

5.10.  Após o “ateste”, o fiscal do contrato encaminhará o processo de liquidação e pagamento 
para CAF/SF, para prosseguimento, até o 12º dia útil do mês seguinte. 
 

5.11.  Caberá à Supervisão de Finanças fazer a conferência de toda a documentação 
apresentada e coletar as assinaturas necessárias, procedendo a respectiva liquidação até o 
15º dia útil do mês seguinte. 
 

5.12. A inexistência de registro no Cadastro Informativo Municipal – CADIN deverá ser 
verificada: 
 

5.12.1. Quando da celebração do contrato: pelo órgão/unidade contratante; e 
 

5.12.2.  Quando do pagamento da despesa: pelo Departamento de Administração Financeira – 
DEFIN da Subsecretaria do Tesouro Municipal – SUTEM da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico – SF, em relação às obrigações da Administração Direta, e pelas 
respectivas Diretorias Financeiras, em relação às Autarquias e Fundações de Direito Público. 
 

5.13. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte 
inconteste dos serviços. 
 

5.14. A fiscalização do serviço será exercida por funcionário designado pela Prefeitura do 
Município de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 54.873, de 25 de fevereiro de 2014. 

 

VI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços a partir da data mencionada na 
Ordem de Inicio, com toda a mão de obra e infraestrutura nos respectivos postos relacionados 

e nos horários fixados na escala de serviço dos funcionários da CONTRATANTE, informando, 
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto 
conforme estabelecido. 
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6.2. A CONTRATADA fornecerá uniformes com identificação da empresa prestadora do 
serviço e seus complementos à mão de obra envolvida, nos moldes abaixo descritos: 
 

 calça / saia; 

 camisa de mangas compridas e curtas; 

 sapatos; 

 meias; 

 jaqueta de frio; 

 crachá de identificação do funcionário; 

 02 (dois) rádios comunicadores (similares ao sistema Nextel) para uso do Gestor e do 

Fiscal designados pela CONTRATANTE; 

 01(um) rádio comunicador para cada POSTO 1 e 2 com frequência autorizada através de 
licença para funcionamento de estação emitida pela ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações. 
 

6.3. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um desses itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados, inclusive no caso de necessidade de reposição 
destes, respeitados os dispositivos em vigor na legislação pertinente. 
 

6.4. Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos POSTOS, nos 
regimes contratados, obedecidos às disposições da legislação trabalhista vigente; 
 

6.5. Efetuar reposição dos funcionários, em caráter imediato, em eventual ausência, não sendo 
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 

6.6. Assegurar que qualquer funcionário que cometer falta disciplinar qualificada como de 

natureza grave, não será mantido e nem retornará às instalações da CONTRATANTE; 
 

6.7. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão de obra não 

qualificada ou entendida como inadequada pela CONTRATANTE para a prestação de 
serviços; 
 

6.8. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada no posto da 
instalação onde prestar serviços; 

 

6.9.  A contratada deverá fornecer a seus empregados: 
 

 Vale transporte de acordo com a Lei nº 7.418 de 16.12.1987, com alteração da Lei nº 
7.619/87, regulamentada pelo decreto nº 95.247 de 17.11.1987. 

 

 Tickets alimentação cujo valor mínimo deverá ser suficiente para a aquisição de ao 
menos 1 (uma) refeição comercial nos locais de prestação de serviços, podendo tal 
benefício ser substituído pelo fornecimento de cartão vale refeição. 

 

 Cesta básica de alimentos mensal, podendo tal benefício, vir a ser substituído pelo 
fornecimento de cartão alimentação. 

 Cesta no final de ano em comemoração ao Natal para cada funcionário. 
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 Planos de saúde individual ou familiar. 
 

 

6.10. Responder pelas despesas de materiais, salários e vantagens e ainda as decorrentes de 
acidentes de que venha a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, consoante prevê 
a legislação trabalhista; 
 

6.11. Fornecer todo o material e equipamento necessário à execução dos serviços, 
providenciando imediata substituição desses quando apresentarem defeitos. 
 

6.12. Responder por todos os encargos e as obrigações de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e comercial dos profissionais destacados 
para execução dos serviços; 
 

6.13. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE 
pelos seus empregados; 
 

6.14. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como ao responsável pelo posto, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessária; 
 

6.15. Repassar para os controladores de acesso que estão assumindo o posto, quando da 
troca de turno, todas as orientações recebidas e em vigor; 
 

6.16. Comunicar à área administrativa da CONTRATANTE, todo acontecimento entendido 

irregular e que atente contra o patrimônio e segurança da CONTRATANTE; 
 

6.17. Os supervisores da CONTRATADA deverão obrigatoriamente inspecionar os POSTOS, 
no mínimo, 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos alternados, anotando o resumo da 
supervisão em livro de ata próprio de cada posto de serviço, disponibilizados pela contratada. 
 

6.18. Quando do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar à 
Supervisão de Administração da Subprefeitura da Sé o nome do responsável pelos 
funcionários em exercício, bem como o nome, telefone e e-mail do(s) supervisor(es) da 

CONTRATADA, que responderão às solicitações da CONTRATANTE. 
 

6.19. Os registros de acesso quando em situação de avaria nos equipamentos deverá ser 

realizado através de livro ata, que será vistoriado pela CONTRATANTE quando a mesma 
julgar necessário, sem prejuízo das sanções previstas no contrato. 
 

6.20. A CONTRATADA atenderá, nos prazos estabelecidos, quaisquer notificações da 

CONTRATANTE, relativas às irregularidades praticadas por seus funcionários, bem como o 
descumprimento de quaisquer obrigações contratuais. 

 

6.21. O representante da CONTRATADA deverá comparecer, se solicitado, às dependências 

da CONTRATANTE, no horário estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de 
reuniões. 
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6.22. A CONTRATADA deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que precedeu o ajuste. 

 

 

VII. DO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. O início da contratação estará vinculado à emissão da Ordem de Serviço, em cujo prazo 
de início dos serviços não poderá ser superior a 05 (cinco) dias corridos da sua emissão. 

 

 

VIII. DA FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, sempre com a supervisão e 

fiscalização de servidor indicado pela CONTRATANTE. 
 

8.2. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 
 

8.3. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados de modo a assegurar 
o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também: 
 

8.4. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando 
avaliação periódica; 
 

8.5. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 

CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
 

8.6. Executar mensalmente a medição dos serviços, descontando do valor devido o 
equivalente a indisponibilização dos serviços contratados e por motivos imputáveis à 

CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas no contrato. 
 

8.7. Os serviços objeto deste contrato serão recebidos pela Prefeitura consoante o disposto no 
artigo 73 da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 

8.8. A fiscalização será exercida no interesse da administração e não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 
sua ocorrência não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

 

IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

9.1. A Contratante obriga-se a: 

 

 Exercer a fiscalização dos serviços por responsável especialmente designado; 
 

 Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas. 
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X. DAS SANÇÕES 

 

10.1. As sanções são as previstas no Capítulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93, garantida a 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. No que tange às 
multas, a Contratada estará sujeita às sanções abaixo discriminadas: 
 

10.1.1. Multa por dia de atraso para a contratação pretendida ou para o início da execução dos 
serviços, conforme fixado na Ordem de Início: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor 
do Contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo, após, a multa de inexecução total 
dos serviços. 
 

10.2. Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) incidente sobre 
o valor total do faturamento mensal, por descumprimento e por dia, por ocorrência. 
 

10.2.1. Multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela Fiscalização: 
2,0% (dois inteiros por cento) sobre o valor total do faturamento mensal, por ocorrência. 
 

10.2.2 Multa por descumprimento da legislação trabalhista: 0,5% (meio por cento) sobre o 
valor do Contrato, por dia, por ocorrência e por funcionário, até a comprovação da 
regularização. 
 

10.2.3 Constatado o descumprimento da legislação trabalhista, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis, será rescindido o presente ajuste com fundamento no art. 78, inciso XII e 
art. 88, inciso III, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, observados os princípios do contraditório e 
da ampla defesa, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal 48.197/07. 
 

10.2.4. Multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor 
contratual. 
 

10.2.5. Multa pela inexecução parcial do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela não executada do Contrato. 

 

10.3. No caso de inexecução parcial do Contrato, poderá ser promovida, a critério exclusivo da 
Contratante, a rescisão contratual por culpa da Contratada, além da possibilidade de aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo 
prazo máximo de 05 (cinco) anos, a critério da Contratante. 
 

10.3.1. Multa pela inexecução total do Contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor contratual. 
 

10.3.2. No caso de inexecução total do Contrato, além das sanções prevista, a critério da 
Contratante, caberá a aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
 

10.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
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10.5. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89, 
Decreto nº 31.503/92, e alterações subseqüentes. 
 

 

10.5.1. As multas aplicadas às licitantes ou a Contratada deverão ser pagas no prazo 
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento, pela mesma, da 
notificação para pagamento, podendo, entretanto, se for o caso, ser descontada do pagamento 
que lhe for devido pela Administração, ou de eventual garantia prestada pela Contratada. 

 

XI. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

11.1. Os serviços objeto deste serão recebido pela PMSP consoante o disposto no artigo 73 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

XII. DA GARANTIA 

 

12.1. Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada prestou garantia, 
no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) (5% do valor integral do 
Contrato), representada por (garantia em qualquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 
56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações). 
 

12.1.1. As garantias e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à 
Contratada e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela Contratada 
ao Município de São Paulo. 
 

12.2. Em caso de insuficiência, será a Contratada notificada para, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, completar o valor das multas, sob pena de rescisão do Contrato. 
 

12.3. Para requerer o levantamento da caução, a Contratada deverá apresentar o seguinte 
documento: 
 

12.4. Pesquisa fonética em nome da empresa Contratada, junto a Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus e, em havendo ações em curso contra a Contratada, e estando o 
Município de São Paulo no pólo passivo da ação, a empresa deverá apresentar certidão de 
objeto e pé atualizada das ações existentes; 
 

12.4.1. Caso a Administração Pública Municipal figure no pólo passivo de alguma ação 
trabalhista, esta se reserva o direito de reter a fiança até final decisão da Justiça Trabalhista, 
nos termos da Súmula nº 331 do TST, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para seu 
completo ressarcimento. 
 

12.5. O reforço e/ou a regularização da garantia – excetuada a hipótese prevista no item 11.5 - 
deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
comunicação, feita por escrito pela Contratante, sob pena de incorrer a Contratada nas 
sanções previstas neste Contrato. 
 

12.6. O prazo acima aludido poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela 
Contratada durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado aceito pela contratante. 
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12.7. A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela Contratada quando da 
ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da Contratante, de modo a 
manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer a Contratada 
nas sanções previstas neste Contrato. 
 

12.8. Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução do 
Contrato e seus reforços serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, 
ou após a dedução de eventual valor de condenação da Contratada, nos termos do item 13.2. 
 

12.9. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a 
cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato ao Município de São 
Paulo em quaisquer das hipóteses previstas nesta Cláusula. 
 

XIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno 
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e 
peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 
 

13.2. A Contratada no ato da assinatura deste apresentou: 
 

13.2.1. Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social - CND; 
 

13.2.2. Certificado de Regularidade de Situação para com o fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
 

13.2.3. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

13.2.4. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo à sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

13.2.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários relativamente ao Município de São 
Paulo; 
 

13.2.6. Na hipótese de não ser cadastrada como contribuinte neste Município de São Paulo, 
declaração firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da Lei, do não 
cadastramento e de que nada deve à Fazenda deste Município, relativamente aos tributos 
mobiliários; 
 

13.2.7. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, para comprovação de inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Federal nº 12.440/2011; 
 

13.2.8. Indicação do responsável técnico pela execução dos serviços e o preposto que a 
representará no local dos trabalhos; 
 

13.2.9. Comprovante do depósito da garantia do Contrato; 

13.3. Fica fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da vencedora, a Ata da 
Sessão Pública do Pregão, na qual constam os preços finais alcançados e o Edital da licitação 
que a precedeu; 
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13.4. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 
nº 13.278/2002 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos 
casos omissos. 
 

13.5. A Contratante reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, no mesmo 
local, obras ou serviços distintos dos abrangidos neste Contrato. 
 

13.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 
 

13.7. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das 
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 
 

13.8. A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados 
cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

13.9. O Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo é o 
competente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 
 
E, por estarem de acordo, determinou o Sr. Subprefeito que fosse lavrado o presente 
instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 04 (quatro) vias de igual teor pelas 
partes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas. 

São Paulo, 16 de abril de 2015. 

 

ALCIDES AMAZONAS ARAUJO DOS SANTOS 

SUBPREFEITO 

SUBPREFEITURA SÉ 

 
 

 INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 

                                    NOME: ANA PAULA AFONSO - SÓCIA-GERENTE       

                                    RG: 24.642.051-0                       
                                                        

           

         

Testemunhas: 

______________________________                  ________________________________ 

Nome:                                                             Nome: 

RG:                                                       RG: 


