CIDADE DE

SÃO PAULO
SUBPREFílTURA

JABAQUARA

TERMO DE CONTRATO N° 56/SUB-JA/2019
PROCESSO N° 6042.2019/0003620-2

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PISO DO ESCADÃO, PINTURA DAS MURETAS, COMPLEMENTO
DO CORRIMÀO E PINTURA LOCAL: ESCADÃO DA RUA ARTUR NUNES DA SILVA, 218 X RUA
JOSE ESTEVÃO MAGALHÃES,525
CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA, CNPJ N"05.659.015/0001-80

CONTRATADA: JOSE MARIA NEPOMUCENO CONSTRUÇÕES, CNPJ N° 24.612.247/0001-27
VALOR DO CONTRATO: R$ 32.745,69 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos)
Pelo presente termo, de um lado a SUBPREFEITURA JABAQUARA, inscrita no CNPJ sob o n®

05.659.015/0001-80, com sede nesta Capital à Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n°
2.314 - São Paulo - SP - CEP: 04308-001, neste ato representada pelo Sr. EDILBERTO FERREIRA
BETO MENDES, CHEFE DE GABINETE, adiante designada simplesmente CONTRATANTE e, de

outro, a empresa JOSE MARIA NEPOMUCENO CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob n®
24.612.247/0001-27, situada à R SALVADOR RODRIGUES NEGRÃO, N® 106 - Fone (11) 3384-6215

representada pelo senhor JOSÉ MARiA NEPOMUCENO, portador da Cédula de Identidade n°
21.119.668-X, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o n° 146.897.698-26 seu

representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada
CONTRATADA, têm entre si contratado, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações subsequentes e Lei Municipal n® 13.278/02, conforme autorização contida no despacho n°
238/2019, publicado no DOC de 14/12/2019, página 104, do processo em epígrafe, bem como
observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas, sem prejuízo daquelas previstas no
orçamento apresentado pela empresa e memorial descritivo e seus anexos, que integram o presente
independentemente de transcrição.
I-OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto MANUTENÇÃO DE PISO DO ESCADÃO, PINTURA DAS
MURETAS, COMPLEMENTO DO CORRIMÃO E PINTURA LOCAL: ESCADÃO DA RUA ARTUR

NUNES DA SILVA, 218 X RUA JOSE ESTEVÃO MAGALHÃES, 525, conforme especificações
contidas no memorial descritivo e orçamento apresentado que precedeu este Termo de Contrato.

M - DO REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR E DOTAÇÃO
2.1 - Os serviços serão executados no regime de empreitada por preço unitário.
2.2 - O valor do presente Termo de Contrato importa em R$ 32.745,69 (trinta e dois mil setecentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).
2.3 - Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários

ernpenhados 55.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00, através da Nota de Empenho n®
/2019. no valor de R$ 32.745,69 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos).
III-DOS PREÇOS

3.1.Os preços unitários para execução do objeto da presente Dispensa de Licitação serão os
constantes das Planilhas de Orçamento apresentadas pela licitante, sobre os quais incidirá o BDI
indicado.

3.2.Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação.

3.3. Os preços oferecidos remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços,
bem como as despesas da CONTRATADA com as ligações provisórias de água, luz e esgoto, as
despesas com cópias de desenhos que venham a ser utilizados e aquelas decorrentes da elaboração
de controle tecnológico.

3.4.N0S casos de eventuais serviços extracontratuais e para a respectiva aprovação destes pela
Autoridade competente, a CONTRATADA apresentará novo cronograma físico-financetro que
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obrigatoriamente acompanhará nova planilha orçamentária (preços unitários e quantitativos), de
maneira a demonstrar o impacto da despesa sobre o valor contratual.
3.5. O novo cronograma físico-financeiro e a planilha orçamentária, citados no subitem anterior,
deverão sempre ser analisados e aprovados peia fiscalização do Contrato.
3.6. A execução dos serviços extracontratuais somente deverá ser iniciada pela CONTRATADA
quando da expedição da respectiva autorização, mencionada no subitem 3.4.
3.7. A autorização será emitida pela fiscalização do Contrato, mediante despacho autorizatório da
Autoridade competente e lavratura de Termo Aditivo.
3.8. Os preços unitários para execução de serviços extracontratuais serão indicados pela

CONTRATADA, observados os valores constantes da Tabela de Custos Unitários que serviu de
base à elaboração do orçamento da PMSP, sobre os quais incidirá a variação entre o custo total

oferecido na proposta e o custo total constante do orçamento da Prefeitura e, ainda, o BDI indicado
pela CONTRATADA na proposta.

3.9. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Termo de Contrato.
IV - REAJUSTE

4.1. Não será concedido reajuste de preços, em cumprimento ao disposto na Portaria SF 104/94 e
seus alteradores.

4.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da
superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

4.3. As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação
vigente e exigirão análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeíro
do contrato.

V - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O prazo de vigência deste contrato será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
estipulada para início dos serviços, fixada na Ordem de Início, devidamente emitida pela
Coordenadoria de Projetos e Obras, o qual poderá ser prorrogado por mais até 30(trinta)ó\as.

VI-DAS MEDIÇÕES
6.1. Mediante requerimento apresentado pela CONTRATADA à Unidade Fiscallzadora do Contrato

na Subprefeitura Jabaquara, será efetuada a medição dos serviços prestados, desde que
devidamente instruída com a documentação necessária à verificação da respectiva medição, como
segue:

6.1.1. Relatório fotográfico antes do inicio, durante e depois de finalizados os serviços que estarão
sendo medidos.

6.1.2. Comprovantes ou tickets emitidos pelo aterro onde foram dispostos os entulhos.
6.1.3. Memória de cálculo dos quantitativos da medição
6.2. O valor da medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados

no período, aplicados os custos unitários contratuais, acrescidos do valor correspondente ao BDI
contratual. Este procedimento é válido para os serviços constantes da Planilha de Composição de

Custos Unitários - do orçamento apresentado pela empresa vencedora e memorial descritivo
constante do processo.

VII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do adimplemento dos
serviços, vinculado à entrega da documentação exigida nas cláusulas 6.1 e 7.6.

7.1.1. Caso ocorra à necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a
fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas,
7.2. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil, observados as

disposições do Decreto Municipal n° 51.197/10, que dispõe sobre pagamento aos credores da
Prefeitura do Município de São Paulo.

7.3. Não será concedida atualização ou compensação financeira, exceto nos casos previstos na
Portaria n® 05/SF/2012. ocasionados por culpa exclusiva da Contratante.
7.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicarão na aceitação dos serviços.

