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TERMO DE CONTRATO N° 010/SUB-AF/2019

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N” 17/SMSUB /COGEL/2019- AGRUPAMENTO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.2017/0000304-8

PREGAO ELETRONICO N° 01/SMSUB/COGEL/2018

SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAOCONTRATANTE:

CONSTRUTORA ANASTACIO S/A., CNPJ N° 43.438.001/0001-25CONTRATADA:

PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CORREGOS E CANAIS, A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
OBJETO:

DOTAQAO ORQAMENTARIA N° 66.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00

NOTAS DE EMPENHO: N° 61.062/2019 NO VALOR DE R$ 657.216,99 (SEISCENTOS E CINQUENTA E 
SETE MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E N° 61.064/2019 NO 
VALOR DE R$ 716.342,67 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E 
SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Aos seis dias do mes de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede da SUBPREFEITURA, presentes de 
lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, atraves da SUBPREFEITURA 

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO, representada neste ato pelo SUBPREFEITA Sra. FERNANDA MARIA 
DE LIMA GALDINO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA ANASTACIO S/A, inscrita no cadastro 
nacional de pessoa juridica sob o n° 43.438.001/0001-25, sediada a Avenida Lourengo Bellloli, n° 827 - Pq. 
Ind. Mazzei - Osasco - SP, Fone (11) 3696 - 2244 - e-mail constanastacio@anastacio.com.br. representada 
pelo senhor PAULO ROBERTO AUGUSTO, portador da cedula de identidade n° 16.322.290, inscrito no 
cadastro nacional de pessoa fisica sob o n° 034.624.778-03, seu representante legal, a seguir designada 
simplesmente CONTRATADA, tern entre si justo e contratado o que segue, em conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e suas alteragoes subsequentes e com base no disposto na Ata de Registro de Pregos n° 
017/SMSUB/COGEL/2019, Lei Municipal n° 13.278/02, Decretos Municipals n° 44.279/03, n° 46.662/05, n° 
47.014/06 e n° 50.605/09, conforme autorizagao contida no despacho exarado as folhas n°018711025, do 
processo em epigrafe, bem como observadas as clausulas e condigoes a seguir pactuadas, sem prejuizo 
daquelas previstas no Edital de Pregao n° 01/SMSUB/COGEL/2018 e na Ata de Registro de Pregos n° 
017/SMSUB/COGEL/2019, que integram o presente independentemente de transcrigao.
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DO OBJETO: REGISTRO DE PREQOS PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LIMPEZA DE 
GALERIAS, CORREGOS E CANAIS, A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

Os services deverao ser executados de acordo com as especificagoes tecnicas contidas no Termo de 
Referencia/Especificagoes Tecnicas - ANEXO I do Edital do Pregao Eletronico 
/COGEL/2018.

1

1.1
n° 01/ SMSUB

1.2 Deverao ser observadas, ainda, todas as especificagoes contidas na Ata de Registro de Pregos n° 
017/SMSUB/COGEL/2019 e na Proposta da contratada encartada no Processo Administrative n° 
6012.2017/0000304-8, que ora fazem parte integrante do presente contrato para todos seus efeitos.

Os servigos serao executados em areas sob a circunscrigao da SUBPREFEITURA 
ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO.
1.3

2- DA QUANTIDADE E PREgOS CONTRATADOS;

2.1 A contratada prestara servigo nas seguintes quantidades:

PREQO
MENSAL

QTDE
MENSAL

PREQO 
UNITARIOITEIt DESCRigAO UN

Limpeza manual de galerias, corregos < 
canais R$ 138.848,66R$ 69.424,33equipe 02

R$ 75,67 R$ 151.340,00Limpeza mecanizada de galerias e canais tonelad; 2.000

R$ 290.188,66Valor mensal

12Prazo Contratual (meses)

R$ 3.482.263,92VALOR TOTAL

2.2 O valor total do presente contrato e de R$ R$ 3.482.263,92 (tres milhoes, quatrocentos e oitenta e dois 
mil, duzentos e sessenta e tres reais e noventa e dois centavos).

Para fazer frente as despesas do presente exercicio, existem recursos orgamentarios empenhados 
onerando a dotagao n° 66.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00 do orgamento vigente, atraves das Notas de 
Empenho n°s n° 61.062/2019 no valor de R$ 657.216,99 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e 
dezesseis reais e noventa e nove centavos) e n° 61.064/2019 no valor de R$ 716.342,67 (setecentos e 
dezesseis mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), devendo o valor de R$ 
2.108.704,26 (dois milhoes, cento e oito mil, setecentos e quatro reais e vinte e seis centavos) onerar o 

exercicio de 2020.

2.3
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3.1 Os pregos serao reajustados conforms previsto no item 3 da Ata de Registro de Pregos que deu origem

a este contrato.

DA GARANTIA CONTRATUAL4

4.1 Para garantia do cumprimento das obrigagoes assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou 
deposito, na forma de Caugao em Seguro Definitiva, conforme recibo n° 39456/2019, de DIPED no valor de 
R$ 174.113,20 (cento e setenta e quatro mil cento e treze reais e vinte centavos) com vencimento para 
08/08/2020.

Na hipotese de aumento do valor do Contrato a Garantia devera ser reforgada na mesma proporgao e, 
na hipotese de prorrogagao de prazo, a mesma devera ser dilatada na mesma proporgao quando se tratar de 
Garantia efetuada em Fianga Bancaria ou Seguro Garantia.

4.3. A Garantia efetivada, que servira a fiel execugao do Contrato, sera restituida, mediants requerimento, apos 
o Recebimento Definitive dos produtos.

4.2

DA VIGENCIA E CONDIQOES DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS
O prazo de vigencia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de 09/08/2019 ate

5-

5.1
08/08/2020.

5.2 O prazo de vigencia podera ser prorrogado por iguais ou menores e sucessivos periodos com vistas a 
obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao, limitado a 60 (sessenta) meses.

5.2.1 O presents sera rescindido tao logo seja assinada nova Ata de Registro de Pregos, com prego inferior 
ao contratado, com aviso previo de 30 (trinta) dias, fazendo jus a contratada, tao somente, aos valores 
correspondentes aos servigos efetivamente prestados, e devidamente atestados ate entao.

A prestagao de servigos so estara caracterizada apos o recebimento da “Ordem de Servigo” ou 
instrumento equivalents e da competente Nota de Empenho.

A “Ordem de Servigo” devera ser retirada em ate 03 (tres) dias uteis contados da

5.3

5.4
convocagao.

Na hipotese da Contratada se negar a retirar a “Ordem de Servigo” esta sera enviada pelo Correio, por 
carta registrada, considerando-se como efetivamente recebida na data do registro, para todos os efeitos legais.

O prazo para inlcio da prestagao do servigo, assim como os horarios para sua realizagao, serao 
aqueles indicados na “Ordem de Servigo”.

5.5

5.6

OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Fornecer a contratada, quando da emissao da “Ordem de Servigo”, o nome do(s) servidor(es) que 
representara(ao) a contratante durante a execugao do objeto.

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato, na Ata de Registro de 
Pregos n° 17/SMSUB /COGEL/2019, edital e anexos do Pregao Eletronico n°

6-

6.1

6.2
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01/SMSUB/COGEL/2018.

6.3 Exercer fiscalizagao dos servigos.

Prestar aos empregados da contratada, informagoes e esclarecimentos que eventualmente venham a 
ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servigos que tenham a executar.

6.4

7 DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

7.1 Executar o objeto da contratagao obedecendo as especificagoes constantes deste Contrato e da Ata de 
Registro de Pregos n°17/SMSUB/COGEL/2019, Edital de Pregao Eletronico n° 01/ SMSUB /COGEL/2018 que o 
precederam e dele fazem parte integrante.

7.2 Obedecer as orientagoes fornecidas pela contratante, atraves do servidor responsavel 
pela execugao dos servigos, que sera indicado na “Ordem de Servigo”.

7.3 Executar os servigos nos horarios definidos pela fiscalizagao e consoante ao Edital de Pregao n° 01/ 
SMSUB /COGEL/2018 e seus anexos.

7.4 Fornecer a contratante os dados tecnicos de seu interesse, e todos os elementos e informagoes 
necessarias, quando por esta solicitado.

7.5 Cumprir as posturas do Municipio e as disposigoes legais Estaduais e Federais que interfiram na 
execugao dos servigos.

7.6 Atender a eventuais exigencias solicitadas, no prazo estabelecido, bem como fornecer as informagoes 
solicitadas.

7.7 Apresentar para controle e exame, sempre que a contratante exigir, a Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de salaries, quitagao de suas 
obrigagoes trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado servigos a 
contratante, por forga deste contrato.

Dar ciencia imediata e por escrito a contratante de qualquer anormalidade que verificar na execugao7.8

dos servigos.

7.9 Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamagoes sobre seus servigos. 

Manter, durante a vigencia deste instrumento, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas 
as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas por ocasiao da licitagao que precedeu este ajuste, 
obrigando-se, ainda, a comunicar a contratante qualquer alteragao dos dados cadastrais, para atualizagao.

Nao sera admitida a subcontratagao do objeto deste Contrato, em nenhuma hipotese, sob pena de 
rescisao automatica. A contratada nao podera transferir, subcontratar no todo ou em parte, as obrigagoes 
assumidas, sob pena de rescisao contratual, sem prejulzo de outras penalidades cabiveis.

A Detentora se compromete a adotar o Livro de Ordem para as obras e servigos de engenharia, em 
conformidade com a resolugao n° 1.024 - CONFEA, devendo observar o disposto no Ato Normative 06/2012 do 
CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015.

7.12.1 O Livro de Ordem deve retratar com exatidao todas as ocorrencias, interferencias e readequagoes, por

7.10

7.11

7.12.
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vezes necessarias, que podem servir, inclusive, de justificativa para eventuais aditamentos contratuais.

7.12.2. A Contratada devera registrar as ocorrencias de langamento irregular de esgoto no Livro de Ordem e na 
Ficha Diaria de Produgao, bem como reportar as irregularidades constatadas a fiscalizagao para as providencias 
cabiveis conforme determina a Lei 13.369/2002, em conformidade com o Memorando GAB-DD 425/2015, 
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015.

8- DAS MEDigOES E CONDigOES DE PAGAMENTO

8.1 Conforme previsto no item 6 da Ata de Registro de Pregos.

9- DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento do ajuste, a Contratada sujeitar-se-a as penalidades especificadas, que serao 
aplicadas por COGEL - Coordenadoria Geral de Licitagoes - SMSUB, observado o devido processo legal e a 
ampla defesa.

9.1.1 As penalidades sao as constantes da Clausula IX, da Ata de Registro de Pregos.

A aplicagao de uma penalidade nao exclui a aplicagao das outras, quando cabiveis.

9.2.1 Sao aplicaveis as sangoes previstas no capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal n° 
10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no capitulo X, do 
Decreto Municipal n° 44.279/03 e Decreto n° 47.014/06.

O prazo para pagamento das multas, apos decorridos os prazos de ampla defesa, sera de 05 (cinco) 
dias uteis a contar da intimagao da empresa apenada. A criterio da Administragao e em sendo possivel, o valor 
devido podera ser descontado da importancia que a mesma tenha a receber da PMSP (medigoes futuras, 
garantia, etc). Nao havendo pagamento pela empresa, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao 
processo executive.

Para aplicagao de penalidade devera ser atendido o estabelecido nos artigos 54 a 56 do Decreto

9.1

9.2

9.3

9.4
44.279/02.

DA RESCISAO

Constituem motive para rescis§o deste Contrato, independentemente de interpelagao judicial ou 
extrajudicial, aqueles previstos na Lei Federal n° 8.666/93 acarretando, na hipdtese de rescisao administrativa, 
as consequencias indicadas naquela lei.

10

10.1

DA SUBORDINAgAO DESTE CONTRATO

11.1 Este instrumento subordina-se as clausulas e condigoes estabelecidas no Edital de Pregao Eletronico 
n° 01/ SMSUB /COGEL/2018 e na Ata de Registro de Pregos n° 017/SMSUB/COGEL/2019, bem como as 
disposigoes contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e aos preceitos de direito publico.

11.2 Aplicam-se supletivamente a este Contrato, os principios e normas de direito privado, sobretudo as

11
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disposigoes do codigo civil.

DISPOSIQOES GERAIS

12.1 A contratada, no ato da assinatura deste instrumento, apresentou a seguinte documentagao:

12.1.1 Comprovagao do recolhimento da garantia em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei 
8666/93;

12.1.2 O Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - F.G.T.S., fornecido pela 
Caixa Economica Federal;

12.1.3 Certidao de regularidade fiscal atualizada quanto as contribuigoes para com o Institute Nacional de 
Seguro Social;

12.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos 
tributes mobiliarios;

12.1.5 Declaragao firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, da nao inscrigao da empresa no 
CADIN - Cadastro Informative Municipal, nos termos do Modelo constante do edital de Pregao que precedeu 
este ajuste.

12.1.5.IConsulta ao CADIN Municipal (via internet), demonstrando que n§o foram encontradas pendencias, de 
acordo com a Lei Municipal n.° 14.094/05 e o Decreto Municipal n.° 47.096/06.

12.1.6 Laudo de Conformidade dos veiculos e equipamentos, expedido pelo DTI;

12.1.7 Documentos de propriedade ou de posse mediante contrato de arrendamento mercantil (“leasing”), 
locagao ou instrumento equivalente, de cada veiculo, caminhao exigidos, no edital da licitagao Pregao n° 01/ 
SMSUB/COGEL/2018.

12.1.8 Copia autenticada da Carteira Nacional de Habilitagao - C.N.H. de cada motorista;

12.1.9 Certidao Negative de Debitos Trabalhistas (CNDT);

12.1.10 Indicagao dentre os responsaveis tecnicos constantes da Ata de Registro de Pregos, que respondera 
tecnicamente pelos servigos executados e o preposto que o representara nos locais de trabalho.

12.2 Ficam fazendo parte integrante deste, para todos os efeitos legais, o Edital de Pregao Eletronico n° 01/ 
SMSUB /COGEL/2018, seus Anexos, a proposta de prego da contratada inserta no Processo Administrative n° 
6012.2017/0000304-8 e a Ata de Registro de Pregos n° 017/SMSUB /COGEL/2019.

12.3 A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execugao do presente contrato, em compatibilidade 
com as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no edital de 
pregao que precedeu este ajuste, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que 
possuir.

12.4 O ajuste, suas alteragoes e rescisao, obedecerao a Lei Municipal n° 13.278/02, as Leis Federais n° 
8.666/93 e 10.520/02, e demais normas pertinentes.

12.5 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das clausulas do ajuste 
podera ser entendida como aceitagao, novagao ou precedente.

12
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12.6 - Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern quer que seja, tanto por conta propria 
quanto por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nao 
financeiras ou beneficios de qualquer especie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir,

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

DA FISCALIZAQAO E GESTAO CONTRATUAL

A fiscalizagao e gestao da execugao dos servigos sera exercida pelo servidor Nivaldo Lemes da Silva 
Filho, R.F. N° 631.228.4-1 e em sua ausencia ou periodo de ferias pelo suplente Paulo Eduardo de Andrade 
Vieria Loureiro, RF 542.321.0-2.

13

13.1

DO FORO14

Flea eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir 
eventuais controversias decorrentes do presente ajuste.

14.1

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, apos lido, conferido e achado 
conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes e 02 (duas) testemunhas abaixo 
identificadas.

FERNANDA SALDINO 
SUBPREFEITA

SUB-AF

o augus;PAULO Rj
CONSTRdTORA ANASTAClO S/A

CONTRATANtE

TESTEMUNHAS:

Nome:Nome

RG.RG.

7


