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TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMtNISTRAT|VO (SEl) 6061.2020/00014Ít6-0

TlPo: MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUçÁO: EMPREITADA POR PREçOS UNITÁRIOS

OBJETO: Rêvitalização dê Área Pública - Revitalização de Escada, Piso e Passeio

de Concrêto, Locelizedo na Rua Lucas Conforti - Fazenda da Juta - Sapopemba -
São Paulo - SP.

TERMO DE CONTRATO NO 29/SUB§B/2020

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

CONTRATADA: SíNTESE ENGENHAR]A LTDA

DOTAçÀO: 72.10.15.451.3022.1 1 70.4.4.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 96.:,4012020

PRAZO: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da êmissão da Ordem de

Serviço (O.S.).

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, a SubpreÍeitura

Sapopêmba, neste ato representada pelo, Sr, PreíeÍto Rêgíonal AUTORIZA, conforme

despacho pÍoferido sob link 035665820 do processo em epígrafe, a empresa SíNTESE

ENGENHARIA LTDA - EPP, inscÍitã no CNPJ sob no 54.444.9711oo01-50, com sede

na Rua Cabo Oswaldo José de Oliveka, 90 - Jardim Maria Helena - Guarulhos / SP,

CEP.: 07115-3í0 - Fone: (11) 4963-6348 - e-mail: sintese@sinteseenqenharia.com.br,

neste ato por seu representante legal, conforme documento comprobatório, a prestar os

serviços que integram o OBJETo abaixo discriminado de acordo com as cláusulas que

seguem :

OBJETO: Revitalização de Á,rea Pública - Revitalizaçào de Escada, Piso e Passeio

de Concreto, Localizado na Rua Lucas Conforti - Fazenda da Juta - Sapopemba -
São Paulo - SP

II . DO REGIME DE EXECUçÂO, VALOR E DOTAçÂO.

2.1 - Os serviços serão executados no regime de empreitada por preços unitários'

2.2 - O valor do âjuste importa em R$ 31.739,28 (trinta e um mil setecentos e trinta e

nove reais e vinte e oito centavos).
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2.3 - Para cobêrtura das despesas do presente exercício, existem recursos

orçamentários empenhados, onerando a dotação no:

72.10.1 5.451.3022.1 1 70.4.4.90.39.00.00, através da Nota de Empenho n' 96.34012020

no valor de R$ RS 3í .739,28 (Trinta e um mil setecêntos e trinta e nove reais e vinte e

oito centavos)

ilt - Dos PREÇOS

3.1 - Os preços unitários contratuais para execução do serviço ob.ieto da presente, são

os oÍertados pela contratada na Planilha de Composição de Custos Unltários, da

proposta de preÇos, oarte inteqrante desta.

3.2 - Nesses preços estiio incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas,

benefícios (B.D.l.), assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST), e constituirá, a

qualquer título, a única e complela remuneração pela adequada e perfeita prestação

dos serviços objeto deste.

3.3 - Os serviÇos não constantes da Planilha de Composição dê Custos Unitários -
Anexo lll do edital, e eventualmente necessários à conclusão do objeto contratual,

existentes na Tabela de Custos Unitários de SIURB/EDlF, na data base de Julho de

2019, teráo seus preÇos calculados pela aplicação ao custo da Tabela, do coeficiente

resultante da divisão do valor total dos serviços proposto pela contratadâ, pelo valor

total do Custo Básico orçado pela Prefeitura. Nesses preços estão abrangidas todas as

taxas, boniÍicaÇões, despêsas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, inclusive despesas com medição, locação, placas indicativas das

obras, placas de sinalização, ensaios qualitativos e quantitativos e quaisquer outras

despesas necessárias pa'a a rcalizaúo do objeto contratado.

3.4 - Se o custo de um determinado serviÇo, necessário ao alcance do objeto, não

constar da Planilha de ComposíÇão de Custos Unitários, nem da Tabela de Custos de

SIURB, será remunerado pelo preço de mercado, e submetido previamente à

aprovação do Senhor Preíeito da Subprefeitura Sapopemba.

3-5 - Não haverá reajuste de preços.

3.6 - Fica, todaüa, ressalvada a possibilidade de alteração das condiçóes contratuais,

em face da superveniência de normas Íederais ou municipais sobre a matéria.
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IV - PRAZOS E CONDIçÓES DA CONTRATAçÃO E DA EXECUçÃO DOS

sERVrçOS

4.1 - O prazo total da contratação é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da

emissão da Ordem de lnício dos serviços, podendo ser prorrogado, se for o caso nos

termos do Art. 57, da Lei Federal 8666/93, no que for pertinente.

4.1.1- A contratada Íica obrigada a aceit pelos mesmos preços e mesmas condiçóes

contratuais os acréscimos ou supressões que se íizerem nos serviços, até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

4.2 - A data para início dos serviços será de: 05 (cinco) dias corridos, mntados a

partir da data fixada na Ordem de lnício.

v - MEO|çÔES E CONDTçÓES DE pAGAÍttENTO

5.'l - Mediante requerimento apresentado à Preíeitura pela contratada, será efetuada,

após decurso do respectivo período de execução, a mediÉo do serviço executado,

desde que deüdamente instruídÕ com a documentação nêcessária à sua verificação.

5.2 - O vâlor da medição será âpuredo com base nas quantidades de serviços

executados, aplicados os custos unitários contratuais, acrescidos do valor

correspondente ao B.D.l. contratual. Este procedimento é válido para os serviços

conslantes da Planilha de Orçamento. Para os outros casos, proceder-se-á conforme

previsto nos itens 3.3 e 3.4. deste Convite.

5.3 - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período

de adimplemento de cada parcela, conforme cronograma.

5.4 - O pagamento será efetuado por crédito em conta conenle no Banco do Brasil S/A

ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no

Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e

Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n." 51.197, publicado no D.O.C.

do dia 22 de Janeiro de 2010.

5.5 - Não haverá atualizações ou compensações Íinanceiras.

5.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços.

5.7 - Em íace do disposto no Art. 71, parágraÍo 2", da Lei 8.666/93, com a redaÉo da

Lei 9.032/95, serão observadas, por ocasião do pagamento, as disposições do Art. 31,

da Lei 8.212, de 24 de julho de 1.991, com a redação atual, e orientações vigentes

expedidas pelo INSS e pela PMSP.
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5.8 - Ouando da solicitação do pagamento, a contratada deverá comprovar a

regularidade fiscal resultante da execução do contrâto, mediante a epresenteÇão de

ópias das últimas guias de recolhimento do lSS, acompanhada de declaração em que

ateste a conespondência entre a guia apresentada e o objeto contratual, ou de

declaraÉo de que não está sujeita ao pagamento do Tributo, nos termos da Portaria

sF 71t97 .

5.9 - Por ocasião da mediçáo final e a critério da fiscalizaçáo, quando couber, a

Contratada deverá aprêsentar 02 (duas) vias das plantas do "AS BUILT'em formato A0

ou 41, devendo uma via ser anexada ao processo, bem como o quadro resumo das

suas quantidades.

VI - OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

6.'l - A Contratada deverá fomecer a seus íuncionários e deles exigir o uso de todos os

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados

pela Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos e

outros.

6.2 - A Contratada ficará responsável, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade

das obras executadas e materiais utilizados.

ô.3 - A contratada obriga-se a executar os sêryiços com mão - de - obra especializada e

materiais de primeira linha, de forma a atender às normas técnicas.

6.4 - A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e

pelos atos por eles praticâdos.

6.5 - A Contratada será a única responsável pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantês da execução do contrato, bem como

por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fomecimento

de materiais, mão de obra e demais despesas indiretas.

6.6 - A Contratada deverá afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para a

Prefeitura, qualquer funcionário seu que, por solicitaÇão da AdministraÉo, não deva

continuar a participar da execução dos serviços.

6.7 - A Contratada obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da

Fiscalizagão, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar

de reuniões, que poderão se realizar em outros locais.

6.8 - A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa e eÍicienle execuÉo das

obras e/ou serviços que deverão ser realizados, de acordo com o estabelecido nas
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normas da Carta - Convitê, êm especial do Mêmorial Descritivo constante do Anexo lll,

bêm como demais normas da AssociaÇão Brasileira de Normas Técnicas e legislação

em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de sua realização.

6.9 - Reíazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o

estabelecido nesta Carta-Convite e os que apresentem defeito de material ou vício de

execução-

6.10 - Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, têstes, laudos e demais provas

estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA,

para atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados e das obras e/ou

seÍviÇos executados.

6.11- Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamenle à

PREFEITURA ou a terceiros, deconentes de dolo ou culpa na execução do Contrato.

VII - PENALIDADES

7.1 - Além das sanções previstas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666/93 e demais

normas pertinentes, a adjudicatária estará sujeita às penalidades a seguir

discriminadas:

7.1.1 - Multa pela recusa da Contratada em assinar o "Termo de Contrato" e/ou

rêtirar "Nota de Empenho" e/ou "Ordem para lnício dos Serviços" dentro do prazo

estabelecido, ou com atraso, sem a devida justiÍicativa aceita pela Prefeitura: 20,0%

(vinte inteiros por cento), sobre o valor do ajuste, nos termos do Art. 81 da Lei 8666/93;

7.1.2 - lncide a mesma multa prevista no subitem anterior a adiudicatária que

estiver impedida de assinar a "Ordem de Execução dos Serviços", pela náo

apresentação de qualquer um dos documentos, mencionados nos itens 9.4.1. a 9.4.8;

7.1.3 - Multa por dia de atraso no término da execução dos serviços, conÍorme

prazos estabelecidos: 0,5% (meio por cento), sobre o valor do ajuste, até o máximo de

10 (dez) dias. A partir desta data será considerado atraso como inexecução parcial;

7.1.4 - Multa por dia de paralisação injustiÍlcada dos serviços: 1,0% (um inteiro

por cento) por dia, sobre o valor do aiuste, até o máximo de 20 (vinte) dias. A partir

desta data será considerada paralisaçáo como inexecuçáo parcial;

7.1.5 - Multa pelo descumprimento de cláusula contratual ou de especiÍicações

técnicas constantes do Memorial Descritivo: 2.0% (dois inteiros por cento), sobre o vâlor

do ajuste;
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7.1.6 - Multa pelo não atendimenlo das êxigências formuladas pela

Fiscalização: 2,0% (dois inteiros por cento), sobrê o valor do ajuste.

7.1.7 - Multa por inexecugáo parcial do ejuste: 20,0% (ünte inteiros por cento),

sobre o valor da parcela não executada, ou sobre o valor da parcela executada com

atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 60 (sessenta) dias. A partir desta data será

considerado como inexecução total dos serviÇos.

7.1.8 - Multa por inexecução total do aiuste: 20,0 o/o (vinte inteiros por cento),

sobre o seu valor.

7.2 - As penalidades são independentes e a aplicaÇáo de uma não exclui a das outras.

7.3 - O prczo para pagamento das mullas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

intimaÇáo da empresa apenada. A critério da Administração e, sendo possível, o valor

devido será descontado da importância que a contratada tenha a receber da PMSP.

Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dMda ativa,

su.ieitandose a processo judicial de execuçãoíiscal.

vil - coNDtçoEs DE RECEBTMENTO OO OBJETO

8.1 - Os serviços objeto desta contrataçáo serão recebidos pela SUBPREFEITURA,

consoante o disposto no artigo 73, da Lei Federal no 8.666/93, suas alterações e

demais normas pertinêntes.

8.2- A Íiscalizâçáo da execuÉo dos serviços será exercida pelo servidor Gllberto da

Silva - RF.: 538.677.2 e Lucia Helena de Faria, RF.: 512.191.4 como suplênte.

rx - DrsPostçÕEs FINAS

9.1 - Fica a contratada ciente de que a assinalura deste Contrato indica que tem pleno

conhecimento dos elementos nela constantes, bem como de todas as suas condições

gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos

mesmos, como fato impeditivô do perfeito cumprimento de seu obieto.

9.2 - Pa'a assinatura deste Termo de Contrato, a empresa apresentou os seguintes

documentos:

9.2.1 - lnscriÇáo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

9.2.2 - lnscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se

houver relativo à sua sede, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objetocontratual.
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9-2.3 - Certidão Negativa de Debito para com o Sistema de Seguridade

Social - CND (Lei no 11.18y'.192), com prazo de validade em vigor;

9.2.4 - CertiÍicado de Regularidade de Situaçáo para com o Fundo de

Garahtia de Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor;

9.2-5 - Certidáo Negativa de débitos tributários mobiliários e imobiliários,

relativas ao Município de São Paulo ou (caso não cadaslrada como

contribuinte neste MunicÍpio de São Paulo) Declaração firmada por seu

representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não

cadastramento como contribuinte neste MunicÍpio e de que nada deve à

Fazenda Municipal de São Paulo, relativamente aos tributos mobiliários.

9.2.6 - lndicaÉo do responsável técnico pela execução dos serviços objeto

da Ordem de Execução dos Serviços, e o pÍeposto que a representará no

local dos trabalhos;

9.2.7 - Cronograma físico - financeiro da execução dos serviços;

9.2.8 - Guia de recolhimento da ART, nos têrmos da resolução no

307/86/CONFEAt

9.2.9 - Comprovante do depósito de pagamênto do preço público referente à

lavratura do contrato.

9.3 - Fica fazendo parte integrante do presente, a Proposta Gomerclal 035653509 e

seus anexos que a precedeu, bem como a Tabela dê Custos Unitários de EDIF e o

Cademo de Critérios Técnicos do Departamento de EdiÍicações - EDIF/SSO.

9.4 - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal no 8.666/93, suas

alterações e demais normas perlinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente

aos casos omrssos

9.4.'l - Em caso de rescisão administÍativa prevista no ârtigo 79, inciso lda Lei

8.666/93, ficam recrnhecidos os direitos da Administraçao especiÍicados no mesmo

diploma legal.

9.5 - A Prefeitura do Município dê São Paulo se reserva o direito de executar alravés de

outras contratadas, no mesmo local, obras ou serviços distintos dos abrangidos na

presente Ordem de Execução dos Sêrviços.

9.6 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dâs condições contratuais em íace

da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

9.7 - Nenhuma tolerância das partes quanto à Íalta de cumprimento de guaisquer das

cláusulas do ajuste podêrá ser entendida como aceitaçáo, novaÇão ou precedente.
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9.8 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir

eventuâis controvérsias decorrentes do prêsente ajusle.

E, por estarem de acordo, mandou o Sr. Prefeito Regional que lavrasse o presente

instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 02 (duas) vias de igual teor

pelas partes, na presenç€ de 02 (duas) testemu as abaixo qualificadas.

CHRISTIAN NIE EN A BARDI

SUBP RAS EMBA

co

Sí NGENHARIA LTDA

tnit Al'l,.detlat < )aootet
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Testemunhas:

Nome:

RG:

Cargo:
)üfr::L"J

i|arit de Lourdes M. Reis
R F 611.354. t.oo

cssrslente de Gestào de
ootítcâs publicas

Nome:

RG:

Cargo :

NILSO
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