CIDADE DE

sÃo
PAUIo
1¡r.ä¡?CflulA

Ë

JABACIUARA

COIITRATO n" lll/SUB-J Ll2$2n
PROCESSO ADMIX I STRATM 6ll I 2.2020/000 I I 66-ó
ATA DE RI:(;ISTRO DE PREçOS N" 03/SMSUB/COGEU2020
VALOR: R$ 37.440,0f) (trinta e sete mil quatrocenlos e qusre[re reais)
CONTRATANTE : SUBPREFEITURA J,\BÅQL.{R{ - CNPJ: 05.ó59.015/OO(lT.8O
coìiTRATADA: GLARA\l IIiDUSTRIA, COIVIERCIO E S¡:RVlÇOS I,TDA

-

CNPJ

45.8r 7.4ó710001{7

.¿í-W*.,..

tfi¿s do ¡nés de julho de ano de dois mil e rinte, na scde da Subprcfeitula
lado ¿ SUBPRF.FEITURA JABAQ[I.{,RA, inscrita no cadastro nacional
de ¡ioso" jurirlica sob o no'05'659'015/0001-80' scdi¿tJa à Av' Engenhciro Armando de Am¡da
senhor
Pcrcira, n" 2.3 14 - Baino; Jabaquara - São PauloiSP. ncs¡e ato, rcpresentada pelo
idcntìdade
EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES. Chefc dc Gabinctc, porttdor da cédula dc
lr, t5.499,6944, inscrito no cadaslro de pessoa lìsica sob o nÒ 0?2. I17.528-74, eln conl'ormidade com a

Ao (s)

Jabaquara pruscnres, <le um

Porraria n" 017/SLB-JA/GAB 2019 e ora rlcnominacJa CONTRATANTE
GUARAT\j| Iñ-.DUSTR| {. COMÉRCIO E SERITÇOS LTDA, inscriLa

de

sob o

pessoa juridica

e, dc outro' a ernpresa
cadas(ro n¡cional

no

no .15.817.4ó7i0{)01-67 scdiada à Avenitla Pascboal Thomeu. no lHli5-

Vila Nova Bonsuccsso - Guarulhos/SP - Fone (ll) 1436-lì41- cmail licitacaollâr.guaranitubos.com.br,
represcrrtada pclo senhor LEONARDO PORTO MIGNELLA, portador da cédula de idcntrd¿tle n"
4]..''l?.g.[ 80-2. in.sc,riro no cadasrro nacional dc pessoa tìsica sobo no 325,915.]18-08. setr rcpresent¿¡nte
legal, devidamente conl'orme docurnento conrprobatôrio apresc'ntado. ora denomtnatla CONI'RATADA.

têm entrE si justo c conträtado a c:rccuçàci deslc instrumento, o gue tazem co¡n base no disposro na At¿ tle
R.p. n,,03/COGEUSMSUBI2020. nos rerntos da Lci Federal n" 8.6ó6/93, suas alterações, d¿ Lei Federal
n" 10.520i02 e. no que couber, da lei municipal no 13.278102, decretos municipais n" 44.27912003' n"
j4.lù2 13, n"43.¿106i07.n" ¿+ô.66212005 e n'5À.14¿l2r)ls, r;onfonne autorização conlida no despacho
exarado SEI no 0303 15190, doprocesso em cpígrafc. bem cottro obsen'adas ac Cláusulas e condiçòcs a
e na
scguir pacruadas, sem prejulzo dàquclas prcvistas no Edital de Prcgão rr" 004/SMSUBicoGEU2020
dc
irrdcpendcnterttcnte
presente
ntî ¿e'Reglstru dc pr.cos n" 0l/òN,fsUb¡COC¡.1- 2020 quc integrarn o
transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJET'O
clusse 3? '
Aquìsição de 2080 (dois mil c oitental liacos de Cimento Portlarrd Cornposto. CP ILE;F
para a
O3/SMSUBICOTiEL/2020
N'
Saco úe 50 kg, atr¿v¿s då ATA DE RECISTRO DH PREÇOS

I

CONI'ORME {l A\EXO I ' ESPECIFIC.IçOES TÉC|\IC'{S DO
I,nir¡I RELATIVO AO PREGAO ËI.ETRÔN¡(]O N. OO4/SI\fSUB/COGEL/2OTO.
l.l Dcvcrão scr Obscrvadas todas as especilicações contidas nu Ata de Rcgistro de Preços n'

Subprefe.itura Jabaquara

n"
03lsMSUBicoGEL/]o2O e a Proposra da Contratada cncafada inserta no Processo Adnrinistrarivo

para t(xlos os sÈus efeitas'
60 12.2020/0001 t66-ó, que ora fazern parte integr.rnte do presente conarato
I'roncliçôes:
nas
segnintes
materiais
l'2' serão for¡ecidos os
Preço

Objcto
I à XXXIII

Fornecimenro

de cimento

Quantitlade

V¿lor Total

Unitário

Rs r8,00

2.0ri0

R$

-'¡?

¿¿¡l rlf¡

Porland

1.2.1- Os r¡ateriais tleverão sel entregucs no endereço Rua Borboleras Psicodêtic4l
- Vila Gu¡ra¡li - São Paulo/SP' dc forma-parcclada

t2,

I

('(
,<e

CIDADE DE

5ÃO PAULO
$¡ttB¡t?rÌu¡.
JABAQUANA

CLÁUSULA SECUNDA. DO PRÀZO

t.

(
O pfirzo p?tra o cntrcga é dc 20 lvinæ) corridos. cùntados a partir da data do recebirncnro rla )rdem
dc l'omccimento.
2.1.1. O prazo p¿t¡r Ènrega poderd ser pronogado å c'ritêrio da.{dministração.
2.

CLÁUSUI-Å TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E D,\ CO}ÍTR^TACÃO
Vcr item Vl da Ata tlc Regrstro de Prcços rclcrcnte à condrçãr: dc prazo dc l'onlccimento.
O prazo de vigência será de 04 (quatro) mcse$.
f.i.f. lndepc-ndenre dc prévia notificaçäo, o presente scrá rescindido uutonlalruamelìtu' tâo
logo scja assina4o nova Ata de Rcgistn: dc Preços, com preço interior ¿o conratado. f¿rzcndo
et'ct¡vsmcnlc
¡us a conr.utada. tão sonlentc, aos valores correspondentes aos fomccimentos
fsilos, c devid¿tnente atestados pela contratantc. até então.

3.t

r.2

l-I Àltsf It

À

rÀPTA - nr I:Á,PANT

A

f'frNTR ÄTl1^1.

para garantia do cumprirnento das obrigaçðcs assumidas ncste instru¡ttcnto. ä Contral¿ila efctivou
de DIPED no
ttcposito, îa fo.ma de npolice n" tl3-0??5-õSioS¡tl, cont'orntc recibo rt" m41013i2020'
l/2020'
pår¿
0i/l
vencinlen[o
com
rcais).
c
dois
vaiordc R$ l.S?2.00 {um mil oitocenros e sctcnta
proporçåo
4.2 No hipôtese dc aumeulo do valor do contrato a Garanria devenl ser reforçada nâ mesmc
quando se
proporçao
mesma
na
ser
dilatsdo
mesmo
dcveni
prazo.
o
c, na hipófese de pronogação de
¡rat¿r de Ca¡antia cfea¡ada em Fiança Bancána ou Seguro Garantia'

4.1

rrrediante
Garanria efetivada, que servirá à tiel ciesução do Conlrato. serå restituída.
requerirnento, ap<ïs o Recebitnento Delinitivt¡ dos produtos'

{.3. A

msses'
5.1. A quantidade r,ontratada é dc 5?0 unidades ntensais duranle 04 {qustro)
32 éde
classc
S.U. O v¿lor unirário do itenl Cime¡ro Portland Composto. CP Il-L,F

rcais)

5.3.

O valor total eslimativo do

presenle Termo de Contrato

é de R$

37'410'00

R$ t8.00 (dezoito
(tnnia e setc mil

guatfocentos e quat'cnu rcair)

o(s) preço(s) s ser(crnì pago(s) å Dctentora. scn'i(ã<¡) o(s) tigenlc(s) na d¿ta da
..Rcqu;ìiçaoiPedido", indepcndentcmentc da d¡ta da entrcga do(sì rn¿terialtis)'
remu¡leraÇão pelo
S.5.'Otsi prcço(s) ret'erido(s) constinrirâ(ão). a qualquer-titulo. a úuica e complcta
locais a sercm dcsignados
fornecjlnentu do{s) mareriaitir) o¡.i"to destc c.niratoi rnciuido trcte atê os
5,a.

pela Prefeitura.
orçamcntårios empenhadOs
5.é. Para faZer tiente às despesas do presente exerc[cio, existem recutsos
vigcnte. atravês da Nota
oner¿ndo a dotaçào n" 55.t0.15.452.3022.2.341.3.3.90 30.00.00 dtr orçamento
valor de RS 3?.4jt0.00 (trinta e sete mil
n" 55.438j20?0
quâtroccnkrs c quarcnta reais)

de

Empenho

cLÁusuLA sEx'IA

- DCIS DIREITOS E

rro

tlAs OBRIGACÕES

ó.1. Compcte a CONTRATANTE:
ao estinuladodf-l
'1
ó.t.1, Enritir â Notâ de Empenho a crétliro do fomecedor no valor total correspondente
'
contrato, com reajuste inclusive. se for o .uro;'""'"""
^':
: ..' 6-1.2. Adotar rodas as prov'idcncias pertinentes ao acompanhamcnto' fìscalização e contral/dyúbiet¿/
contratado, indic¿ndo unr técnico para a fiscalizaçõo do

ó.1J.
ó.1.4,

Efetuaros p¿ga¡ììcnlos à contratada

colìtl?to;

Fornecer todas as inlirrmaçtìcS neccsså¡iaS para A exccução do

6.2. eompetc a CONTRAT,{DA:

objeto.

tl/','

I
|

,.1,''

,!'

'

ç,

CIDADE DE

Pnuro
sÃo
suariatlffulA
JAßAQUÀTA
6.2.1. Os fornecirnerrtos serão feilos dlretamente pela Di:te¡rtora da presente Ata, ent conforrnidaile corlt
as cspecitìca$cs detalhadas no ANEXO I. parte integrantc do Edjtal e da {ta de Rcgistro de Prcços.
6.2,2- Providenciar tcrd¿s as c<lnrJições necessàrias atr fornecimento dos matcriais, obletos desta Atr dc
Registro de Prcços.

o objeto na forma e condiçõcs lis¿das na Ata de Registro de Prcços, rnediante
do
órgão ûu entidÃde contiatantÈ. devid¿mente asinada pelo agcnte rcsponsálel. crn
contrataçåo
rün
o Edital de Pregåu quc precedeu este ajuste e demats inl'<rrmações collslantes do
conformidatle
6,2J. Fomecer

referido Pregão:
6.2-4. Retirar a Nota dc Empcrrho no prazo mår¡r¡ro dc 03 (trés) dias úteis a partir dt¡ rcuebimcnto
do ofìcio ou mcmorändos protocolizados ou aiuda do "tàc'símile".
6.2.5, Ëxccumr o ol:jcto deste contrato dirctamente ou na foutra e condiçõcs previstas na At¿ de

Regìstro de Preços e no edit¿l rle Pregão quc preccdcu este äjuste e seus anexos, vsdada a transtèrêncj¿
ou subcontralação, total ou parcial do objeto:
6,2.ó. A contratada deverii obedecer com rigor toda legislação vigente e nonnas esubclecidas pelos
þrgãos afins para plena exec.uçào do objero ora contrut¿do;
t.i.l. Ressarcir og eventuais prcjuízos causados ao Municípro de São Paulo ou a tcrceiros.
provocados por ineficiência ou inegularidades cotnÉtidÂs na execução das obrigaçòes assumidas no
presente contrato,
à¿.f ¡ contratadå obriga-se a comparecer, semprrj que solicitada. ¡l Scclc d¡ Fiscalizaçào. em horårio
por csta esubcìecido, a tìnl de rcceber instruçòes ou participar de rcuniões, que podcrào reillizar-se cm
outros loc¿is.
6,2,9 Todas ¿s obrigaçôes decorrentes da contrataçio. como rmpostos taxas, seguroobrigatório inclusive
multaS na execução do conb.ato, serâ,o ds responsabilidadc da Detentom.

cLÁUSULA SÉTIMA - D,{S CONDTCÕES DE, PACAMENTO
7. Ver itern

Vll

da

Aü

de Registro de Prcços.

CLÁUSULA OITÂV.T. DO RE.{JUSTE T}E PRECOS

8.1 Colrtbrme derernrinado na Porraria SF n" 389/20 t 7. será adoødo como índice de teajuste, a fim de
cornpcnsar os cleitos das variaçòes intlacionírias. o intlice rJe Preços ao Collstrrnidor - IPC' apurado
pela Funtlaçào lnstituto dc Pcsquisas Econômicas -FIPE.
b.Z Eu"nruuis difcrcnças cntre'o indice geral de inflaçào clctivo c aquelc acordado rrãn gcraltr, por si só.
direito ao reequ il íbrio econrint ¡co- flna¡¡cejro do contrato.

tJ

l-'icarå vcdado novo reajustc pclo prazo dc
n" 48,97 I /2f107 e suas alteroçõcs posteriores.

0t (um)

ano, detendo-se obselr'ar o disposto ttÙ l)ccreto

de reajustamcnto ora pactuadas podcrão ser alteradas em face da supen'eniència de
norrnas federais r:u munici¡rais aplicaveis å espécie.
8.5 Qüando da aplicaçào åo .."jurr". o rììesmo deveró ser calculado sobre os valores unilános.
S.ó Sìrá aplicada com¡rensação lìnancci¡a- nos tcnnos tJ;¡ Ponari¿ SF n' 05. de 0-{ de janeiro dc' 201 2.
quandg houver utaurn no pugar"nto rlos valores devidos. por culpa cxclusiva da Conrratantc' observada
necessidade dc sc apurâr a responsabilidade do servidor qrte dcu c¿usa ao âtrriso nô pa8¿nìcnto' nos

ü.4 As condições

a

termos legais.

Para lins de cå.rlculo da compensação finance ira de qrre f rata o subitetu o valor do principal
devido será reajustado ulilizando-se o indice oficial rJe remuneração Msica da cädernetâ de
ííc
poupança c de jurus simples no mcsmo percentual de juros i ncidentes sobre a
poupançå para fitts cle compcnsaçào da mora (TR
+ 0.5% "pro-ratû temporis"). observando-se. P¿ra tånto, o período corrcspondcnle å
pa¡A o pagamcnto e aqücla data sm gue o PilSamcnto efclivamentc ocorrcu.

t.ó.t

CEIADE DE

5AO PAUI.O

¡ut¡it

¡ruea

JA3AQUA¡A
9.1. V:r ircm Vf da Ata dc Rcgisrro
de preços.

l0-l - \¡er

item X da

Aa

de Registro tle preçus.

f l'l constituem rnotivo para rescisào
deste conrrdo, indepcrrrJcntemeulc rlc irrterpclação
judicial ou
exttajudicial' aqueles prcvistos na Iæi
nc¿eral n" ¡.ooã¡g3 l"ä.,*¿o, na hipótcse
de rescisâo
administratjva' ¿Is c'nscqüôncias indicadas
nrqu"tn lcr, re.conlrecìàã, o, rlircjros da Administraçäo
caso de rescisào adminisrrarrva prevísta
cnr
nn * 77. da LeiH.ó66/93.

l:'l'

Esle instrumcnlo suborrJina-se ås cláu.sulas
e co*diçocs

Prcços n" 03rSMsuBicocEI-/2020'
do g¡ìtul.
I óó6i93 c aos prcceíros de direiro publico. -

l2'2'

- u"r

esrabcleci<Jas na Ata de Regisrro de
como üs disposições conrid¿s na Lci Fedcr¿l
nu

Aplicam-se suplerir'amcnte a este contrato.
os princípios

as disposições do Código Civif

e

noffnas de direi¡o privado, sobrerudo

.

t'

lJ'
no

I Exercení condjção de fiscal do prescntc cootrâto. Luiz de Alrne ida
euciroz, porta¿or do
fi4l' tó5'2. a quem colnpetirá a tìsc:alização da exccuçào clo
ajus** durante sua vigcncia.

l4'l' A

R.F.

CO\TRATADA' no ato da assinarura dcire instrumento. apresentou
os d'cumentùs
Vl da Ar¡ dc Regisrro dc preços.

cûnstaotÈs no ircm

l{'2' Fic¿m fazenrftt pane inrcgiantc destc. para todos os efciros lcgais, o Ediul de pregã. nn
t}{l4/shlsuts/cocEl/2020'_seus Anexos c a proposta dc preço clu
GONTRATADA insertâ rro proces.so
Adnri'istr¿tivo n" 6011.2020,,0001t6,ó-6... Àtu d* Rcgisiro
dc prcços n" /sMSUBicocELDO2O.
l4'3' A C0NTR'ATADA fica obrigada a mantcr-se, ãurantc ¡orl¿ a exc.ução do prcscnte
co¡ruare,

crn
compatibilidade c.m as obrigações pur era assu¡'idas. todas as
con<jições dc halriritação c quarilìcaçÀo
erigidas na hcitação, inclusive no que concerre ao cumprimento
dos deveres lrabalhisras quc possuir.
O ajuste. suas alteraçöcs r: rescisâo, obedecerâo à Ler Municipal nn 13.27g¡02.
as Lcis Federais
n" 8.ó66/93 c 10.520/0?. e demais nomtas pertinentes.

l4'4'

l4'5'

Nenhuma tolerância das partes quanlo å falra de ctrrrrprimento
cle quuisquer das cláusulas dti

ajuste poderå scr entcrrdida como aceitaçào, novaçào ou prccedeìrc.

14'6'

A CONTRATADA

nào potlcrá transferir. subco¡rtrat¿r no todo ou em parle. as obrrgaçòes

assumidas, sob pcna dc rescisio automática.
14,7. Paru a execução destu cootrato. nsnhumå das partes podcrå oferecer . dar ou
dar a quem quer que seja, ou acettar ou se conlprometer a aceitar
de quem qucr qlte

se Lornprometet

¿t

tanto por cðnt¿
propnã qu¿¡nlo por intermèdio dc t¡utrem, qualquer pagamento,
doação. compensação. \.antagens
linanceiras ou não tin¿nceiras ou benetìcios de qualquer cspécic
que constiruarn prátrca il egal o
corrupçào. seja dc I'onna direra ou indireta quantú ao objeto
deste contrato, ou de outra ftlnna a
relacionada. devendo gurantir. ainda. que sÈr¡s prcp.rstos e colabr¡radorcs
ajam da ntesma
sÊJa,

*
c

t

CIDADE DE

sÃo PArflr'
!l lrrttl¡luaa

JAIAOUÂrÂ

ctÁusum oÉcrml ounr.q- no roRo
lS. Fica ck:ito o Foro do Municipio dc São Paulo para dirirrtir cvcntuais contruvónias decorrcntes do
prcsente ajuste.

E. pOr est¿¡cm assim justas e contratadas, t'oi lavra¡lo este instrumcnto que, apos lirJo. conlþrido e
achado confonne va¡ assinado e rubricado ern 0l çç¿5¡ vias de igrral teor. pelas parîes e 02 (duas)
testemunhus abaixo identi fîc¿das.

Sào

l0

20?0

A".-,'q4nþATADA

CONTRAT,NTE U
EDILBERTO FERREÍRA BF.TO MENDES
CHEFE DE G.{BINETE
SU EPREFE ITU RA JABAQUARA

LEONARDO PORTO MIGNELLA
RG nê 43.728.1lt0-2 CI|F n' 325.915.21t-t)B
GUARANI INDÚSTRIA, (:OME.RCIO E
SERVIÇOS LTDA

.TESTEMUNHAS

I
I
I

(nome, RQ e CPF)

(nume, RG e CPF)

l
I

