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PREFEITURA DO MUNCIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/ SMSP / COGEL / 2004.
PROCESSO N.º 2004-0.115.565-6
CONCORRÊNCIA Nº 010 / SMSP / COGEL / 2004.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSP 
CONTRATADA: CONSÓRCIO TRENDS - NOXXON 

Aos  vimte  e  três   dias  do  mês  de  agosto  do  ano dois  mil  e  quatro,  no  Gabinete da
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, situada à Rua Líbero de Badaró nº
425, 36º andar - Centro - São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato
representada pelo Secretário Municipal das Subprefeituras, Sr. CARLOS ZARATTINI e as
empresas consorciadas  TRENDS ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/C LTDA -  CNPJ n°
00.477.319/0001-02, situada na Rua Teixeira da Silva, n° 344 – São Paulo / SP e NOXXON
GLOBAL SERVICE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ n° 04.890.337/0001-72, situada na Rua
28  de  março,  n°  97,  Centro  –  Juquitiba  /  SP,  neste  ato  por  seu  representante  legal,
conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal, nº 13.278/2002, Decreto
Municipal nº 41.772/02,  Leis Federal nº 8.886/93 e demais normas aplicáveis à espécie,
resolvem REGISTRAR 0S PREÇOS, em conformidade com o Despacho constante às Fls.
589, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO

1.2. Registro  de  Preços  para  a  prestação  dos  serviços  e  fornecimentos  relativos  a
sistemas tecnológicos de gestão de espaços públicos com a geração de imagens e
dados  estatísticos  para  formação  de  bancos  de  dados  para  adoção  de  ações
preventivas e corretivas na cidade de São Paulo, sob o regime de empreitada por
preço unitário.

1.2.1. A forma e as condições de execução dos contratos decorrentes da Ata de
Registro  de  Preços  estão  devidamente  explicitadas  nos  documentos  que
fazem parte integrante do Edital que a gerou.

1.3. Os serviços e fornecimentos serão realizados em áreas públicas do Município de
São Paulo,  conforme solicitações dos órgãos interessados, podendo a solicitação
ser realizada, além da Secretaria Municipal das Subprefeituras, por qualquer órgão
da administração pública direta ou indireta, conforme legislação vigente.
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1.4. A estimativa da necessidade de utilização é a prevista no ANEXO IV – ESTIMATIVA
DE USO / ESTIMATIVA DE CAPITAL  do edital que integra esta Ata.

1.4.1. A  utilização  dos  serviços  acima  das  quantidades  supra,  a  critério  da
administração, mediante prévia justificativa, dependerá de expressa anuência
da Contratada.

1.5. Deverão  ser  obedecidas  as  especificações  técnicas  contidas  nos  ANEXO  II  –
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS e ANEXO VI
– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
DEMAIS ELEMENTOS para a realização dos serviços e fornecimentos.

2. DOS PREÇOS

2.1. Os  preços  que  vigorarão  nesta  Ata  de  Registro  de  Preços  corresponderão  aos
custos  unitários  constantes  do  Anexo  III,  que  fica  fazendo  porte  integrante  da
presente Ata, aos quais se aplicará a Taxa final de 18,5% (dezoito e meio por cento),
de acordo com a taxa proposta na concorrência.

2.2. Os  preços  referidos  contemplam todos  os  custos,  despesas  diretas  e  Indiretas,
benefícios (BDI), assim como os encargos sociais e trabalhistas e constituirá(ão), a
qualquer titulo, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução
do objeto desta Ata.

3. REAJUSTE DE PREÇOS

3.1. Os preços registrados somente serão reajustados após 01 (um) ano de sua vigência,
conforme o Índice Geral  de Preços de Mercado IGP-M/FGV ou outro  que vier a
substitui-lo, aplicado sobre os valores unitários constantes da proposta.

3.2. A periodicidade anual para efeito do reajuste econômico terá como termo inicial a
data da apresentação da proposta (06/08/2004), nos termos previstos no item 2 da
Portaria SF/68/97.

3.3. Fica vedado qualquer reajuste antes do prazo de 01 (um) ano.
3.4. As Unidades que contratarem os serviços objetos da presente Ata deverão verificar

a  previsão  do  reajuste,  hipótese  em  que  reservarão  e  empenharão  recursos
suficientes para suportar a sua eventual ocorrência durante o prazo de execução do
objeto do contrato acessório (Ordens de Serviço), ainda que este seja de duração
Inferior a 12 (doze) meses, nos termos do disposto no item 1 da Portada SF/68/07.
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3.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da
superveniência  de  normas  federais  e  municipais  sobre  a  matéria,  bem  como
eventuais desequilíbrios originados por mudanças e/ou variações sócio-econômicas.

4. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, a partir da
sua assinatura, prorrogável pelo prazo máximo de mais 01 (um) ano, nas mesmas
condições, nos termos do art. 13 da Lei Municipal n 13.278/2002.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

5.1. O  compromisso  de  prestação  de  serviços  só  estará  caracterizado  após  o
recebimento  da  “Ordem  de  Serviço”  ou  instrumento  equivalente  devidamente
precedido  do  Termo  de  Contrato,  quando  cabível,  ou  da  competente  Nota  de
Empenho, decorrentes da Ata de Registro de Preços.

5.1.1. Será exigida, em qualquer hipótese, garantia do Contrato, que será prestada
mediante depósito no tesouro Municipal, no valor correspondente à 5% (cinco
inteiros por cento) do valor do Contrato a ser firmado.

5.1.1.1 O valor supra será acrescido, se for o caso, do valor decorrente do
disposto no § 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.660/93, na redação
que lhe deu a Lei nº 9.648/98.

5.1.2. A garantia contratual será devolvida após o recebimento dos serviços mediante
requerimento da Contratada.

5.1.3. Além da comprovação do recolhimento da garantia, para assinatura do termo
de contrato ou retirada da Nota de Empenho deverá a detentora apresentar:

5.1.3.1 Indicação,  dentre  os  responsáveis  técnicos  constantes  da  Ata  de
Registro de Preços, o qual responderá tecnicamente pelos serviços a
serem executados.

5.1.3.2 Certidão, atualizada, de Inexistência de Débito para com a Seguridade
Social (CND);

5.1.3.3 Certificado,  atualizado,  de  Regularidade  de  Situação  para  com  o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.1.3.4 Certidão  Negativa  de  Débitos  Tributários  Mobiliários,  atualizada,
expedida  -  Secretaria  Municipal  das  Finanças  e  Desenvolvimento
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Econômico deste Município de São Paulo, ainda que a empresa tenha
sede em outro Município.

5.1.3.4.1 Caso  a  empresa  não  seja  inscrita  no  Cadastro  de
Contribuintes Mobiliários deste município de São Paulo,
deverá apresentar declaração firmada pelo representante
legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento, e de
que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos
tributos relacionados com a prestação licitada.

5.1.3.5 Guia de recolhimento da ART, nos termos da Resolução do CONFEA.
5.2. Quando cabível a lavratura do Termo de Contrato, a Detentora será convocada para,

no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da convocação, assiná-
lo,  recolhendo,  para  tanto,  o  preço  público  devido,  desde  que  cumpridas  as
exigências legais, momento em que lhe será entregue a correspondente Nota de
Empenho.

5.3. Quando desnecessária a lavratura do Termo de Contrato, o prazo para retirada da
Nota de Empenho será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da convocação
da Detentora para tanto, cumpridas as exigências legais.

5.4. Formalizada  a  contratação,  será  emitida  a  ”Ordem  de  Serviço”  ou  instrumento
equivalente,  que deverá ser  retirado pela Detentora,  em até  03 (três)  dias úteis
contados da convocação.

5.5. Na hipótese de a detentora  da Ata  de Registro  de Preços  se  negar  a  retirar  a
“Ordem  de  Serviço”  esta  será  enviada  pelo  Correio,  por  carta  registrada,
considerando-se como efetivamente  recebida na data do registro,  para todos os
efeitos legais.

5.6. A “Ordem de Serviço” ou instrumento equivalente deverá obrigatoriamente conter
data, número do processo, número da Ata de RP número do Termo de Contrato,
quando for o caso, número da Nota de Empenho, valor, nome do responsável pela
fiscalização,  carimbo  e  assinatura  do  engenheiro  responsável  pela  Unidade
Requisitante, data e hora da recepção pela Detentora e assinatura de seu preposto,
com a sua identificação e cargo. Deverá ser juntada cópia da “Ordem de Serviço”
nos processos de requisição e de liquidação da despesa.

5.7. A detentora fica obrigada a apresentar o orçamento preliminar do serviço, assinado
pelo  responsável  técnico  da  empresa  com  o  respectivo  número  de  registro  no
CREA., em até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento do “Memorial
Descritivo”, preenchido pelo técnico da PMSP.

5.7.1. Em caso de urgência,  devidamente justificada pelo  responsável  técnico da
unidade  requisitante,  esse prazo poderá ser  reduzido  para  05  (cinco)  dias
úteis.
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5.8. A Detentora  fica  obrigada a  atender a  todas  as  “Ordens  de Serviço”  expedidas
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, até o limite estimado de utilização
constante da Estimativa de Uso (Anexo IV).

5.8.1. A  administração  poderá  emitir  ordens  de  serviço  em  número  superior  ao
previsto, mediante prévia concordância da detentora desta ata.

5.9. O prazo para a execução dos serviços é o previsto na ordem de serviço, sendo que
o mesmo não poderá ultrapassar 90 (sessenta) dias.

5.9.1. A critério da Administração, o prazo de execução de que trata o item anterior
poderá  ser  alterado,  devendo  constar  da  ordem  de  serviço  e  estar
acompanhado da devida justificativa.

5.10. Será  permitida  a  subcontratação  de  parte  dos serviços,  desde  que previamente
aprovada pela SMSP, nos termos da legislação vigente.

6. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Mediante requerimentos  apresentados  às  Unidades Orçamentárias  Requisitantes,
pela  Detentora,  serão  efetuadas,  após  decurso  dos  respectivos  pedidos  de
execução, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas
com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

6.2. Quando  das  solicitações  de  pagamento,  a  contratada  deverá  comprovar  a
regularidade fiscal resultante da execução do contrato mediante apresentação de
cópias das últimas guias de recolhimento do ISS, ou declaração que não esta sujeita
ao pagamento do tributo, nos termos da Portaria SF 71/97.

6.3. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de
adimplemento de cada parcela ou do objeto do contrato em caso de pagamento
único.

6.3.1. Caso venha a ocorrer  a  necessidade de  providências  complementares  por
parte da detentora, a fluência do prazo será Interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.4. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco que vier a ser
indicado por SF ou ainda, excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, a critério
da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto nº
31.136/92.

6.5. Quaisquer  pagamentos  não  isentarão  a  Detentora  das  responsabilidades
contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços.

6.6. Não será concedida atualização ou compensação financeira.
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6.7. Os pedidos de medição deverão ser acompanhados de planilhas com a relação dos
serviços executados, contendo todos os bens da tabela do Anexo III do Edital que
precedeu esta  Ata  utilizados pela  empresa,  com os  respectivos  quantitativos,  já
previstos no orçamento preliminar.

6.7.1. No caso de a contratada apresentar, na planilha a que alude o item 6.7, itens
de serviço não constantes no orçamento preliminar, fica a sua aceitação pela
Administração sujeita à análise de sua necessidade, que deve ser comprovada
por justificativa apresentada pela Contratada.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Os  serviços  objeto  da  Ata  de  Registro  de  Preços  quando  contratados,  serão
recebidos  pela  Unidade  Requisitante  consoante  o  disposto  no  artigo  73  da  Lei
Federal nº 8.666/93 com as alterações Introduzidas pela Lei Federal  nº 8.883/94 e
demais normas pertinentes.

8. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

A detentora desta, quando contratada, obriga-se a:
8.1. Executar os serviços obedecendo às especificações constantes no Anexo lI do edital

da Concorrência que precedeu esta Ata e demais normas nela contidas.
8.2. Arcar integralmente com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes da execução do contrato.
8.3. Responsabilizar-se Integralmente por qualquer prejuízo ou dano material causado a

particulares,  concessionárias,  órgãos  públicos  ou  qualquer  empresa  ou  pessoa,
durante a execução dos serviços contratados, desde que devidamente comprovada
a responsabilidade da Contratada.

8.4. Comparecer,  sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por esta
estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões,  que poderão
também realizar-se em outros locais.

8.5. Arcar  com  todos  os  custos  relativos  á  utilização  de  veículos  eventualmente
necessários à execução dos serviços e que não constem da tabela do Anexo III.

8.6. Fornecer  todos  os  dados necessários  ao  atendimento do  disposto  no  parágrafo
único do artigo 9º  da Lei Municipal nº 13.278/2002.
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8.7. Observar,  no  decorrer  das  contratações  decorrentes  desta  Ata  de  Registro  de
Preços,  os  termos  do  Decreto  Municipal  nº  44.279/03,  da  Lei  Municipal  nº
13.278/2002, da Lei Federal nº 8.666/93. demais normas pertinentes.

9. PENALIDADES

9.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capitulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e
demais normas pertinentes. No que tange às multas, a detentora estará sujeita às
penalidades abaixo discriminadas:

9.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o
Termo  de  Contrato  quando  cabível,  retirar  a  Nota  de  Empenho no  prazo
estabelecido  ou  retirá-la  com atraso  sem a  devida  justificativa  aceita  pela
Unidade  Requisitante  ou  ainda  deixar  de  apresentar  a  documentação
necessária à formalização do ajuste:  30,0% (trinta inteiros por cento) sobre o
valor total da contratação.

9.1.2. Multa  por  dia de atraso para o Início  da  execução dos serviços,  conforme
fixado na Ordem de Inicio: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor da
Ordem de Serviços.

9.1.3. Multa  pelo  não  cumprimento  de  cláusula  contratual:  1,0%  (um  inteiro  por
cento) sobre o valor do contrato, por dia de descumprimento.

9.1.4. Multa pela inexecução parcial da “Ordem de Serviço”: 30,0% (trinta inteiros por
cento)  sobre  o  valor  correspondente  à  parcela  da  contratação  ainda  não
executada.

9.1.5. Multa por Inexecução total da “Ordem de Serviço”; 30,0% (trinta inteiros por
cento) sobre seu valor.

9.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não excluem as outras.
9.3. O prazo para  pagamento  das multas  será  de 05 (cinco)  dias  úteis  a  contar  da

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o
valor  devido  será  descontado da importância  que a  mesma tenha a receber  da
PMSP. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida
ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

10. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, poderá
ser cancelada, a critério exclusivo da PMSP, quando a empresa detentora:

7



Processo n° 2004-0.115.565-6  –  fls n° ..........

PREFEITURA DO MUNCIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

10.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
10.1.2. Descumprir o estabelecido no parágrafo único do artigo 9º da Lei Municipal nº

13.278/2002.
10.1.3. Não retirar a respectiva nota de empenho, ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
10.1.4. Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese de  este  tomar-se

superior àquela praticados no mercado.
10.1.5. Presentes razões de Interesse público.

11. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO

11.1. Poderão fazer uso desta Ata todas as Unidades da Administração Municipal de São
Paulo,  conforme o artigo  6º da Lei  Municipal  nº  13.278/2002,  mediante consulta
prévia  e  autorização  expressa  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DAS
SUBPREFEITURAS.

11.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular
da  Pasta  à  qual  pertencer  a  Unidade  Requisitante,  ou  pela  autoridade  por  ele
delegada,  ficando  a  Unidade  responsável  pelo  cumprimento  das  disposições  da
presente Ata, bem como pela estrita observância das normas aplicáveis à matéria.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  as
contratações  de  que  deles  poderão  advir,  facultada  a  realização  de  licitação
especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao detentor do registro de
preços a preferência em igualdade de condições.

12.2. Se, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, for constatado que os preços
registrados  estão  superiores  aos de  mercado,  caberá  ao  órgão  responsável
convocar a(s) Detentora(s) para que verifique a possibilidade de estabelecer o novo
preço.

12.3. As Detentoras deverão comunicar  à Coordenadoria Geral  de Licitações  -SMSP/
COGEL ou à Subprefeitura a que se refere à Ata de Registro de Preços, toda e
qualquer  alteração dos dados cadastrais,  para atualização,  sendo sua obrigação
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habitação e qualificação exigidas
na licitação.
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12.4. Ficam as Detentoras cientes de que a assinatura desta Ata implica na aceitação de
todas  as  cláusulas  e  conduções  estabelecidas,  não  podendo  Invocar  qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito  cumprimento do disposto
neste instrumento.

12.5. Ficam  as  Detentoras  autorizadas  a  subcontratar  parte  dos  serviços  desde  que
mediante  prévia  e  escrita  autorização  da  SMSP,  permanecendo  sob  sua  inteira
responsabilidade  os  serviços  que  vierem  a  ser  executados  em  decorrência  da
subcontratação.

12.6. A  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  ajustes  dela  decorrentes,  suas  alterações  e
rescisões obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/2002 e à Lei Federal nº 8.666/93 e
demais  normas  complementares  e  disposições  desta  Ata  e  do  Edital  que  a
precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos omissos.

12.7. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação
nº 10 / SMSP / COGEL. / 2004, seus Anexos e a proposta da detentora.

12.8. Fica eleito o foro do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

9


