
PREFEITURA E
SÃO PAULO

SUPREFE!TURAS

TERMO DE CONTRATO n°

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6047

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUN

B-PA/2020

1215-9

10 DE SÃO PAULO

CONTRATADA: DB CONSTRUcOES LTD

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMP1
ENGENHARIA PARA REvITALJzAcAo E
PUBLICA - ALAMEDA DOS COQUEIROS
PARELHEIROS - SÃO PAULO/SP

VALOR: R$ 518.637,87 (QJINHENTOS E IJ

TRINTA E SETE REALS EOLTENtA E SE1

PRAZO: ATE 30 (TRINTA) DIAS CORR!D(

EMISSAO DA ORDEM DE SERVLO (0.S.)

.ESA ESPECIALIZADA DE

REURBANIZAcA9DE AREA
- RECANTO CAM P0 BELO -

ZOITO MIL SEISCENTOS E
CENTAVOS)

CONTADOS A PARTIR DA

LIC1TAçAO: TOMADA DE PREOS N°

PELO presente termo, de urn lado a PREF

PAULO. através da SUBPREFEITURA PA

n° 05.494.401/0001-69, corn sede nesta Capital a

UB-PA/2020

DO MUNICiPI() DE SÃO
inscrita no CNPJ sob o

Ecoturistica dc Pareiheiros.

n° 5252 - Jardirn dos Alarnos - São Paulo, neste ato representada pelo Sr.

SUBPREFEITO MARCO ATONIO FURCI-I, adiante dcsignada simplesmente

CONTRATANTE, e de outroa empresa DB CNSTRUcOES LTDA, inscrita no

CNPJ sob n° 03.101.876/0001-12, situada na Avenida Euclides. n 300 -Vila

Facchini, São Paulo/SP., neste ato rei

DUTRA RODRIGUES NETO RG.: 18

designada simplesmente CONTRATADA, de

La pelo ROBERTO OCTAVIO

-1 CPF: 246.567.73 lL6doravante
)rdo corn o despachc itorizatório
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exarado pelo Sr. Subprefeito. as fis. 03648331 do processo administrativo n°

6047.2020/0001215-9, publicado no Diário Ofica1 do MunicIpio de Sio Paulo de

11/12/2020, página 75, resolvem celebrar o preseite contrato que será regido pelos

preceitos estatuIdos no Inciso II, do artigo l5, da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e

alteraçôes posteriores, Decreto Federal n° 3.93. de 19/09/01. Lei Municipal n°

13.278 de 07/01/02 e Decreto Municipal 4427 e alteraçôes posteriores e pelas

seguintes cláusulas e condicOes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO CON'fRATUAL

1.1. Constitui objeto do presente CON1RATAçAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 1ARA REVITAL1ZAçAO E
REURBANIZAçAO DE AREA PUBLICA - A.JAMEDA DOS COQUEIROS -

RECANTO CAMPO BELO - PARELHEIRO - SÃO PAULO/SP

1.2. Ficam fazendo parte integrante dO pre
constantes do processo administrativo menci
especiticacôes da licitacâo scu Edital e An
035980079 e quaisquer modificaçôes que vei

instrumento todos e1ementos
no preãmbulo. especialmente as

o orçamento da empresa as fis.
a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO

DA GARANTIA CONTRATUAL

TO, DOS RECURSOS E

2.1. 0 valor do presente CONTRATO e de R$ 18.637,87 (quinhentos e dezoito

mu seiscentos e trinta e sete ieais e oitenta e s te centavos), confornie proposta

apresentada em documento SEI n° 035980079 e as despesas correspondentes

onerarão a dotacão n° 60.00.60.10.15.451.3022.1. 70.4.4.90.51.00.00. do orçamento

vigente, suportadas pela Nota de Empenho n° 0.2583/2020. no RS 518.637,87

(quinhentos e dezoito mu seiscentos e trinta e se e reals e oitenta e sete centavos),

observado o princIpio da anualidade.

2.2 Para garantia do cumprimento das obrigacöes ssumidas neste instrumento. será

prestada garantia no valor de RS 25.931,89 (vinte e cinco mu novecentos e trinta e

urn reals e oltenta e nove centavos), ao importe de 50/0 (cinco
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inteiros por cento) do valor total do contrato, sob modalidade seguro garantia, nos

termos do artigo 56, § 1°, incisps I, 11 e III da Lei Federal no 8,666/93. observado o

quanto disposto na Portaria SF n° 76. de 22 de

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PREOS E

de2019.

3.1. Os precos contratuais serào os constantes d

035980079, ofertado pela CO1TRATADA, a q

completa remuneração pelo fornecimento contral

trabaihistas, previdenciários, fiscais e comerciais

pelos gastos corn transportes, frete ou quaisquer

3.2. Os precos contratuais não sofrerão reajuste.

CLAUSULA QUARTA: DO PRAZO

4.1. 0 prazo para execucão dos serviços objeto

(TRINTA) DIAS CORRIDOS. CONTADOS

ORDEM DE SERVIO (O.S.)

despesas.

CONTRATO é de ATE 30

PARTIR DA EMISSAO DA

CLAUSULA QUINTA - DA MEDIçA� E

PAGAMENTO

5.1 - A medicão [mensal/tnica] dos servicos ex cut

Contratada, junto ao protocolo da Unidade

DAS CONDLçOES DE

)S deverã ser erida pela

a partir do primeiro dia ütil

posterior ao periodo de execucão dos serviços;

5.2 - A medicao deverá ser liberada pela Fiscaliza ão no máxirno ate o dirno quinto

dia a partir do prirneiro dia iti1 posterior ao perlo o de execução dos serviços. dcsdc

que a Detentora atenda todos os requisitos necessários a sua Iiberação. Em caso de

divida ou divergencia. a Fiscalizaçâo Iiherarã para pagarncnto a parte incontcste dos

serviços;

STES

orçamento de documento SEI n°

tItulo, a i1nica e contratual

e pelo pagamento dos encargos

do mesmo. bern corno.
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5.3 - No processamento tern cadalda] medicào,
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regularnei

47.350/06 e Portaria SF no. 072 de 06 de junh

obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrônica

Sobre Serviços ser recoihido de acordo corn o dis

de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14

Fica o responsável tributário independenternent

recoiher o imposto integral, multas e dernais acr

termos da Lei Municipal n°,

ada pelo Decreto Municipal n.

de 2006, a Contratada deverá,

scal, devendo o IS ¯ Imposto

)StO na Lei Municipa j0¯ 13.476,

65, de 29 de dezemb de 2008.

da retenção do 1SS, brigado a

imos legais na conformidade da

legislacão, eximida, neste caso, a responsabi1idad do prestador de serviços

5.4. A CONTRATADA devèrá, ainda, no pro esso de rnediçAo. comprovar o

pagamento das contribuicôes sociais, median e a apresentacào da Guia de

Recoihimento do Fundo de Garantia por Tempo d Servico - FGTS - e InforrnacOes
a Previdéncia Social - GFIP - e a Guia dc Previd ncia Social - GPS -. bern como da

foiha de pagamento dos empregados vinculados Nota Fiscal Eletrônica

5.5. Como condicao para recebirnento das obras u serviços, [em cada'da] rnedicão
realizada o contratado apresentará os seguintes

a) declaraçao de utilizacão de produtos e subprod tos de madeira de origern exótica,

quando esta for a hipótese, acompanhada das respectivas notas cais de sua

aquisicão;

b) no caso de utilizacao de produtos ou subpro utos de madeira de origem nativa,

nos termos do Decreto n° 50.77, de 06 de nove bro de 2009. deveräo ser entregues

ao contratante os seguintes documentos:

1) original ou cópia autenticada das notas

subprodutos de madeira, tanto de origem nativa

2) documento de Origem Florestal - DOF.
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

is de aquisicão dos produtos e

nto de origem exótica;

pelo Instituto Brasileiro do Meio

MA;

\
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3) comprovante de que o fomecedor dos produto ou subprodutos dc madeira de

origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastio Técnico Federal do Enstituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N Renováveis - IBAMA

4) documento de Origem Florestal - DOF ou da declaracao de eiipre.tu de

produtos ou subprodutos de madeira de crigem

c) no caso de utilização de produtos de empi

Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007,

ntos minerários, flos lermos do

ser entregues ao cÔratante os

seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicão desses produtos:

2) na hipótese de o volume dos produtos miner

cübicos), cópia da ültirna Licenca de Operacão do

extração dos produtos de mineração, emitida pel

ultrapassar 3m3 (trés metros

rcsponsável pela

Companhia Ambiental do Estado

de São Paulo - CETESB, quando localizado

documento equivalente, emitido por órgão an

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNA

localizados eni outro Estado.

5.6 - A medicão {ünica/final] dos serviços

quando resolvidas todas as pcndências. inclusi

Estado de São Paulo, ou de

ienta1 competente, integrante do

4A, no caso de ernjr ndimentos

tte será encaminhad pagamento

quanto a atrasos C mlas relativas

ao objeto do contrato:

5.7 - 0 pagamento será efetuado exciusivame

Agência indicada pela CONTRATADA, do E

estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/201

da data final do adimpleinento de cada pa

aprovacão da medicao, obserivadas as disposic

por crédito em colUa corrente, na

NCO DO BRASIL S/A conforme

a 30 (trinta) dias corikios, contados

ass irn

da Portaria SF 0451'

a data da
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5.7. 1 - Caso venha a ocorrer a necessidade de

do contratado, a fluência do prazo será interrompi

cias complementares por parte

reiniciando-se a suA contagern

a partir da data em que estas forem cumpridas.

5.8 - Em caso de atraso no pagamento dos valores idos, por culpa exciusiva do

Contratante, ocorrerá a cornpensação financeira esabe1ecida no item 1 da Portaria

SF n° 05/2012, a qual dependerá de requerirnento a er formalizado pelo 9ntratado:
5.8.1 - Para fins de cálculo da compensacão finan eira, o valor do principal devido

scrá reajustado utilizando-se o Indice oficial de

poupanca e de juros simples no mesmo

cademeta de poupanca para fins de comi

básica da caderneta de

de juros incidentes sobre a

da mora (TR + 0.5% pro-rata

tempore"), observando-se, pará tanto, o perlodo

o pagamento e aquela data em que o pagamento

CLAUSULA SEXTA - DA GESTAO,

a data prevista para

vamente ocorreu.

FISCALIZAçAO E DAS

RESPONSABIL1DADES DAS PARTES

6.1. No documento correspondente a Ordem de a Prefeitura indicará a Gestâo

e o Fiscal do Contrato, o qual rnanterá todos os contatos corn a ('ontratada c

deterrninará as providências necessárias, podend embargar as obras,, iejeitá-las no

todo ou em parte e determinar o que deve ser ref ito.

6.2. Compete a CONTRATADA:

6.2.1. Assumir integral responsabilidade pela bo

serviços, que deverão ser efetuados de acordo c

Edital, documentos técnicos fornecidos, normas

Técnicas e a legislacão em vigor, assim como p

dos referidos trabaihos.

ii
\j -

e eficiente execução das obras e/ou

m o estabelecido nas norrnas deste

Ia Associação Brasilera de Normas

los danos decorrente ja realização
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6.2.2. A Contratada deverá cornunicar no ato da assinatura deste seu preposto e

responsável técnico que requer o objeto contratual.

6.2.3. 0 preposto não poderá ser substituido sem

6.2.4. Manter, na direcao dos trabaihos, preposto

6.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) ho

julgada inconveniente pela PREFEITURA.

6.2.6. Retirar do local dos trab1hos todo o matel

via anuência da Pretèitura.

ito pela PREFEITURA.

o pessoal cuja perm nëncia for

imprestável.

6.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos
estabelecido neste Contrato e os que apresent

execucão.

6.2.8. Manter na obra, caderneta para anotacöes
a execucâo das obras e/ou serviços, para que a Fi

defeitos e problemas constatados e, em part

consignando eventuais recornendacOes.

6.2.8.1.. A não observância das recomends

sujeitará a C0NTRATADA as penalidades

instrumento.

6.2.9. Fornecer e colocar no local das obras,

a ser fornecido pela Fiscalizacão.

ecutados em desacordo corn o

defeito de material ou vicio de

e todos os fatos ocorridos durante

alizacão anote as visilas efetuadas.

ular, Os atrasos no cronograma,

s inseridas na refeii1 caderneta

wistas na Cláusula tirna deste

s) indicativa(s), rme padrão

6.2.10. Arcar corn os encargos trabaihistas. pr videnciários, fiscai c comerciais,

resultantes da execução do contrato, bern como por todas as despes ecessárias a
realizacào dos serviços, custos corn fornecirnent de rnateriais, mao d cbra c dernais

despesas indiretas. /
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6.2.11. Responder pelo cumprirnento das normas d seguranca do trabalbo. devendo

exigir de seus funcionarios o uso dos equipaniento de protecâo individwI.

6.2.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruirou sustituir. as suas exper s, no todo

ou em parte, os servicos e Obras que tenham vIcios, defeitos ou rcorrecôes
resultantes da execucão oii dos rnateriais emprega4os.

6.2.13. Assurnir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de su culpa ou dolo na execucão do

Contrato, não excluindo ou eduzindo essa res onsabilidade, a fiscalizaçào ou

acompanhamento pela PREFHITURA, do desen olvimento dos servicos e obras

deste Contrato.

6.2.14. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos

necessários a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Prrsório c/ou

Definitivo, sob pena de incidirna multapelo desc mprimemo de c1áusi1contratua1.
conforme Cláusu!a Sétima deste instrumento.

6.2.15. Manter durante toda a execução do con rato, em compatibilidade corn as

obrigacôes por eta assumidas, todas as condic es de habilitacão qualificacao

apresentadas por ocasião do procedimento licitat rio.

6.2.16. Manter durante toda èxecuçào do contr to, os profissionais icados, por

ocasiâo da licitacão, para fins de cornprovacão e capacitacâo técnic rofissional,

admitindo-se sua substituicào, mediante prévia aprovacão da PREF TURA. por

profissionais de experiência equivalente ou supe ior.

6.2.1 7. i'odos os produtos e subprodutos de mad

nativa, que porventura sejam necessários na exe

presente contrato, deverão ser de procedéncia

comprovar, que atende aos requisitos fixados

50.977, de 06 de novembro de 2009.

de origem exótü

ão das obras e se

;al, obrigando -se

artigo 2°. inciso

de origem

ços objeto do

contratado a

do Decreto
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6.2.18. Apresentar a competente Anotaçâo de Responsabilidade Técnica ART

6.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliação:

6.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os

trabaihos.

6.3.2. Esclarecer, prontamente, as düvidas

CONTRATADA.

indispensáveis ao inicio dos

Ihe sejam pela

6.3.3. Expedir, por escrito, as determinaçôe e comunicaçôes frigidas a
CONTRATADA.

6.3.4. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros.

6.3.5. Prornover. corn a presenca da CONTRA ADA, as medicôes s servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamen o. ii'
6.3.5.1. Na falta de interesseda CONTRATA

medicao a mesma deverá ser processada pela fi

6.3.6. Transmitir. por escrito. as instruçöes sobre

projetos, especi ti cacôes, prazos e cronograrna.

6.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso

6.3.8. Acompanhar os trabaihos, desde o inicio

a perfeita execução e o atendimcnto das CS(

probiemas executivos.

6.3.9. Cumprir e exigir 0 cumprimento

disposiçöes legais que o regem.

6.3.10. Registrar na "Caderneta":

em participar da elaboracão da

tlização.

iodificaçôes de planp 4e trabaiho,

necessidade.

a aceitacão definitiva. verificando

ificacöes, bern como solucionar Os

obrigacöes deste Contrato e das
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a) a veracidade dos registros féitos pela CO

b) seu juIzo sobre o andamento dos trabaihos,

pessoal;

c) outros fatos ou observacôes cujo registro se

6.3.11. Providenciar relatóriô / registro

c depois) da execuçAo dos scrviços, c a sua j

TAMBEM, ao processo de rnedicão.

CLAUSULA SETIMA: DAS PEN ALL DADIS

7.1. Além das sancOes e penalidadesestab

estará a CONTRATADA sUjeita, ainda as
PENALIDADES E MULTAS do edital co

TADA;

)mportamento do prcposto e do

em convenientes.

de todas as etapas ntes, durante

ao respectivo procsso da obra e,

na Lei 8666/93 e 4s altcracoes,

dades constantes dá láusula DAS

dente a esta licitaçäo.

7.2. Em caso de inexecuçãb total ou parcial d ajuste, garantido o contraditério e a

ampla defesa, a CONTRATADA estará si4jeita as consequéncias previstas no
Capitulo 111, Secôes IV e V, da Lei Federal n 8.666/93, Lei Municipal n° 13.278/02

e demais normas aplicáveis.

7.2.1 Além das sancôes previstas no CapI

8.666/93 e Lei Municipal/no 13.278/02, regt

CONTRATADA estará ujeita, ainda, as
base o valor contratual:

7.2.1 .1. Multa por dia de atraso, referente

urn por cento) sobre o valor contratual,

data prevista na ordem de inicio, a partir da

nâo aceita pela Adminisração, a inexecuç

dal advindas,

iv, Secoes i e i /ia Lei Federal

ntada pelo Decr cn° 44.279/03, a

:es multas, cujo tomará por

inIcio dos se'iços: ,) % (zero virgula

o 15° dia de atraso, 'ctado a partir da

ial caracterizará, no o dejustificativa

total do contrato, ccnias conscquéncias
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7.2.1.2. Multa por dia de atraso. referente ao termiio dos serviços: 0,1% (zcro virgula

urn por cento) sobre o valor contratual, ate o 50 dia de atraso, a partir da qual

caracterizará, no caso de justificativa não aceita pela Administracão. incxecução

parcial do contrato, corn as consequências daI

7.2.1 .3. Multa pela recusa em substituir qualque

execução da obra, que vier a ser rejeitado, caract

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no pi

fiscalização, contado da data da rejeicào: 0,5%

o valor contratual por dia e por ocorréncia. ate

sobre o valor total do contrat;

material defeituoso e1rnpregado na

rizada se a substituicao não ocorrer

zo estabelecido fornalmente pela

zero vIrgula cinco por cento) sobre

o máximo de 10% (dcz por cento)

7.2.1.4. Multa pela recusa em refazer

prazo rnáximo de 05 (cinco) dias, ou no

fiscalizacao, contado da data de rejeição: 0,5

o valor contratual por dia que cxceder o pra

máxirno de 10% (dez por cento) sobre o valor

7.2.1.5. Multa pelo descumprirnento de cláu

técnicas constantes do ANEXO I - Memorial

por cento) sobre o valor contratual por evento.

7.2.1.6. Multa pela inexecução parcia! do

contratual;

7.2.1 .7. Multa pela inexecução total do

contratual.

7.3. As penalidades são independentes e a api

serviço que vier a ser rejeitado no

para tanto estahelecido pela

vIrgula CiflCO por cento) sobre

concedido e por ocorrCncia. ate 0

al do contrato:

ila contratual ou de especificaçöes

)escritivo: 2,5% (dvIrgula cinco

to: 10% (dez por ccii ,) sobre o valor

20% (vinte por cen d) sobre o valor

de urna não exdlUi a de outras.

7.4. 0 valor da multa será atualizado monet amente, nos termos 1 Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e aiterácôes subsequentes
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7.5. As importâncias relativas as multas poderão se descontadas dos pa1mentos a

serern efetuados a Contratada, nos termos do parágrafo cinico do Ar'go 55 do

Decreto Municipal 44.279/03.

7.6. .A CONTRATADA estaráainda, suieita as
III, do Capitulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e alt

penais previstas na Seção

posteriores.

7.7. 0 prazo para pagarnento da multa será de

intirnacão da CONTRATANTE. Não havendo pa

inscrito corno divida ativa, sujeitando-se a

execução.

7.8. As multas previstas nesta cláusula não

pagamento não eximirá a CONTRATADA da r

decorrentes das infraçöes cornetidas.

7.9. Os danos e/ou prejuizos causados por culpa

ressarcidos a CONTRATANTE no prazo máxi

notificação administrativa, sob pena de sem preji

de 10% sobre o valor total da contrataçâo.

CLAUSULA OITAVA: DO RECEBIMEN

8.1. Objeto do contrato será recebido, pelo

(cinco) dias iteis a contar da

ento pela empresa 'valor seth

bra ao processo judicial de

caráter cornpensatOrio e o seu

ilidade de perdas e danos

dolo da CONTRATADA serão

de 05 (cinco) dias contado da

do ressarcimento incidir multa

DO OBJETO CONTRATADO

ye! por seu aconipanliarnento C

fiscalizacão, nos termos da alinea "a",, inciso I d artigo n° 73, combinado corn artigo

74, incisos lie Iii do artigo 74, todos da Lei Fed rain0 8666 de 21 dejunho de 1.993.

e suas alteraçöes, obedecido aos critérios esta elecidos no Edital coirespondente a

esta licitacão.

8.2. A responsabilidade da CONTRATADA, e1a qualidade, correção e seguranca

dos serviços executados, hem como pelo m terial utilizado e sii adequacão a
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Legislação e as normas técnicas vigentes a época do ontrato. subsistira. na forma de

Lei, mesmo apôs seu recebimento definitivo.

CLAUSULA NONA: DA SUBCONTRATACA

9.1 Não será permitida a SUBCONTRATAçAO no todo ou em parte do Qjeto deste

Contrato.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO

10.1. Sob pena de rescisAo autcmática, a CONT TADA não poderá transferir ou

subcontratar no todo ou em parte, as obrigacôes as umidas.

10.2. Constituem motivos para escisão de pleno di eito deste Contrato. independente

de interpelaçao judicial ou extajudicial, aqueles revistos no artigos 78 e subitens

da Lei Federal n° 8666/93.

10.3. Na hipótese de rescisão administrativa, a ONTRATADA reconhece, neste

ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS AL

11.1. A CONTRATADA se Qbriga a aceitar.

condicoes contratuais, os acréscimos ott supre

termos da Lei Municipal n° 13.278/02 e alteraç

80 da Lei Federal n° 8666/93.

ES DO CONTRATO

mesmos precos e nas mesmas

que ihe forem determinados. nos

posteriores. Decreto Municipal n°

44.279, de 24 de dezembro de 2.003, acolhidas

8.666/93 e alteracôes posteriores.

normas gerais da Lei Federal n°

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA FORA MALOR E DO CASO
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12.1 A ocorrência de caso fortuito ou forca mai

contrato, poderá ensejar, a critério da PREFEITU

impeditiva da execução do

suspensão ou rescisào do

ajuste.

12.2 Na hipótese de suspensào, o prazo contratual

tempo que faltava para sua complementacão,

çará a con-er, pelo lapso de

a expedicão da Ordern de

Reinicio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ANTI ORRUPCAO
13.1 Para a execução deste contr to, nenhuma das artes poderá oferece,

comprometer a dar a quem quer ue seja, ou aceitar ou se comprometer a
quem quer que seja, tanto por conta própria qua to por intermédio

qualquer pagamento, doaçao, coi1pensacão. vanta

ou beneficios de qualquer espécie que constituam r
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste

nao relacionada. devendo garantir, ainda, que seus

da mesma forma, conforme o artgo 30 do Decreto

2003, acrescido do § 1°-A do Decreto N° 56.633, d

ou se

tar de

outrem,

financeiras ou nào

ilegal ou de cort1pçao, seja

ito, OU de outra a ele

)stos e colaboradores ajam

44.279, de 24 de dezembro de

23 de novembro de 2015.

DIsPosIçOEs FINAlS

Elegem as partes o foro da COmarca da Capital

precisamente o JuIzo Privativo das Varas da Fazen

controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual

privilegiado que possa se afigurar. E por estar

Estado de São Paulo, mais

a Püblica. para dirirnir eventual

terirá a qualquer outro. por mais

justas e contratadas, as partes
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SUBPREFETURAS

apôem suas assinaturas no presente instrumento. perante duas testemuiihas. que

também assinam.

São aulo. 11 de

CONTRATANTE

J3PREFEI]JRA PAREIHEIROS
MARCO ANTONIO FIRCHI

SUBPREFEITO

CONTRATADA

DB coNsTRucOEs IDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA R DRIGUES NETO

soclo

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

RG O \ / RG O \
pFenazAC

cc uiiatie i ii

2020.


