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PREFEITLJRA DE Socretaria MunIcipal do Esportes e LazerSÃO PAULO D.C.L - Divis3o do Contratos e Licitacães

ESPORTES 8 LAZER

6019.2021/0001565-3
Ata do Registro do Prego 005/SEME/2022

Processo: 6019.2021/0001565-3

Edital: 01115EME/2022

Modaildade: Preg3o tletrônico - Sistema BEC

Tipo: Manor preco unitdrio

Objato: Sistema do Registro de Precos para aquisiç3o de Cavaletes de sinalizac3o pam serem utilizados come sinaizaç3o de
fechamento do ma para o tr3nsito do automdveis corn o intuito de desenvolver as atividades que compSe o
Programa Ruos de Lazer da Prefeitura de S3o Paulo, conforme as especlflcaçfles, quantidades e condicoes de
fornecimento, conforme as especificacOes previstas no Anexo I do Edital 011.SEME.2022.

0 MunkIplo do tOo Paulo, pela Secretaria MunIcIpal do Eupertos o Lacer, inscrita no CNPJ sob n0 46.392.122/0001-71, corn sede no Alarnnda Iraé, 35- Moema
- São Paulo/SP, neste ato, representada polo Chafe do Gabinete, Sr. Ricardo Pires Caiclolari, adiante denomlnada sirnplesmente SEME, e a ernpresa World America
Sinallxaç5o Ltda, corn sede na Rua Lisboa, 90, Balrro oswaldo Cruz, no Municlpio do São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 42.100.755/0001-08, neste ato,
representada per snu representonte legal, Sr. Sergio Ricardo Tannuri, portador do RG 18.607.673-3 SSP/SP e intcrito no CPP: 140.166.298-61, adiante simplesmente
designada DETENTORA, nos termos da autorizaç3o contida no Despacho SEll 070054479 do Processo em epigrafe, publicado no DOC de 06/09/2022, tern entre si,justo e
acordado a presente Ata do Registro de Prego, quo se regerd pelas disposiçfles da Lei MunicIpal 13.278/02, Docreto n. 44.279/03, alteraçSes trazidas pelo Decreto 56.144 do
r dejunho do 2015, normas gerais do Lei Federal 8.666/93 o dernais Ieglslaç5o aplicdvel, na conformidade dos condic6es e cidusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto 0 Sisterna de Registro de Precos pora aquisic3o do Cavaletes de sinalizaç5o pora sereni utilizados corno sinalizag3o de
fechamento de rua para a trSnsito de automdveis corn 0 intuito do desenvolver as atividades que compSo o Programa Ruas de Lacer do
Prefeitura de S3o Paulo, conforme as especificaçfles, quantidudes e condiçflos do farnecirnonto, conforme as especlflcagfles previstas no Anexo I,
quo precedeu a presente cantrataç0o aqua dela faz parte pare todos os fins.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRE0

2.1. Os valoros totals dos cavalotes constante des exigCnclas do Anexo I do Edital n.e 011/SEME/2022 ser3o do:

LOTE 01- PARTICIPAcA0 AMPLA

ltem Quantldado Descrlc3o Valor Unlrlo ValorTotal
Cavaletes de sinalizaç3o pare serem utilizudos corno sinalizaç3o do fechamento do ma
para o trOnsito de automdveis. Esse tipo do cavalete tambdm C cornumento utllizado

1 300 pora indicag3o do obras em vies pCblicas a demais demarcaç8es de tr3nsito. Os R$ 403,00 R$ 120.900,00
cavaletes do sinalizaçSo dever3o center o logotipo da SEME.Altura 110cm. Peso
aproolmado 4,1 (kg)

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 120.900,00

LOTE 02- PARTICIPAcAO EXCLUSIVA DE ME/EPP

Item Quantldade Descnlç5o Valor unltdrlo Valor total
Cavaletes de sinalizaç3o para serem utllizados come sinaIizag3o do
fechamento do ma pam o tr8nsito de autornc5veis. Esse tipo do cavalete

1 100 tambCm C cornumonto utilizado pate indicaçSo de obras em vias pdblicas e 6$ 403,00 R$ 40.300,00
demuis dernarcaçScs do trSnslto. Os cavaletes do sinalizagSo deverSo
center o logotipo do SEME.Altura 110cm. Peso aproxirnado 4,1 (kg)

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 40.300,00

2.2. Este preço inclui todos Os custos, irnpostos, taxas, beneflcios e constituird, a qualquor tftulo, a dnica o completa rernuoeraç3o polo adequado a
perfeito cumprimento do objeto dus obrigagSes da presente ata, de mode quo nenhuma outra rernuneragSo serd devida.

2.3. 0 preco contratado somente poderd nor reajustado apds 01 (urn) ano da data-Smite para apresentaç5o da proposta non termos do Decreto
Municipal n.° 43.971/07.

2.3.1. A periodicidade anual pare efeito do reajuste econömico terd come termo inicial a data limite para apresentaç3o da proposta
(29/07/2022), nos termos previstos no item 2 do Portaria SF/68/97.

2.3.2. 0 reajuste nerd calculado nos terrnos da Portaria SF no 389/2017 Indite de Preços ao Consurnidor - IPC, apurado polo FundaçSo
Instituto do Pesquixas Econômicat - PIPE.

2.4. 0 preço registrado poderd oer revisto nas seguintes condicfles em func3o da dinSmica do rnercado, corn e1evac3o ou redug3o de seu respectivo
valor, obedecendo a seguinte rnetodologia:

2.4.1. Indopendentemonte de solicitag3o do DETENTORA, 0 preco registrodo poderd ser reduzido em decorrSncla de eventual reducOo
daqueles praticados no mercado, cabeodo ao drgOo responsdvel convocar a detentora para estabolecer 000V0 valor.

2.5. Fire vedado 0 reajusto polo prazo do 01 (urn) 000.

CLAUSULATERCEIRA
DA VAUDADE DO REGISTRO Dl PREçOS

3.1. A Ata do Registro do Preços, ore firmada, terd validade do 12 (doze) mesns, a partir do data da sua assinatura, podendo xer prorrogada, par ate
idCntico porfodo, nos tormos do art. 13. da Lol Municipal 0013.278/2002.

3.2, A detentora da ata deverd manifestar, por escrito, seu eventual interesse ox n00 concordSncia no prorrogacSa do ajuste, em prazo 03o inferior a
90 (noventa) dias do término da sue vigCncia. A ineolsttncia do pronunciamonto, dentro desse prazo, dard ensojo S Admlnistraç3o, a seu
exciusivo critdrio, de promovor a prorrogacOo do Ata pnr mais urn perlodo do 12 moses. satisfoitas as exigencies do Decreto 56.144 do ju do
junho do 2015.

3.3. A PMSP-SEME, dernonstrado o intorosse pdblico, C assogurado o direito do exigir que a empresa detontora, conforme o caso prossiga na
cxccugSo do ajuste polo perlodo do ate 90 )noventa) dias, a firn do ovitar brusca intcrrupcão nos fornecirnentos, observando, pordrn, 0 pruzo
Ilmite do vigCncia do 24 (vlnte e quatro) moses.
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CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO, DO LOCALE DS CONDIcOES DE ENTREGA

4.1. Em decorrência da adesSo a onto Ata de Registro de Preco, o objeto deverd ser entregue parceladarnente, no Almonarifade do SEME, localizada
no Ruo Pedro de Toledo, 1651- Vila Clernentino - 530 Paulo/SF, no hordrio dan 08:00 horas as 15:00 horas, hordrio Oficial de Brasilia - OF, em
conformidade corn o estabelecido no Anexo I deste Edital, corrertdo por conta da CONTRATADA as despesos de seguros. transporte. tributos,
encargos trabaihistas e previdencidrios, decorrentes do contratac0o pretendido.

4.2. 0 objeto dents 11c1tac30 deverd ser entregue conforrne as especlflcac6es doTern,o dn Referenda.

4.3. 0 objeto desta licitaç3o deverd ser entregue ern ate 10 dias corrldos a partir da retirado da Nota de Empenho ou ordern de fornecirnento.

4.4. Deverd a CONTRATADA, juntarnente a entrega dos cavaletes providencior a documentacSo:

4.4.1. Via do Nato Fiscal;

4.4.2. Fatura ou Nota Fiscal Foturo.

CLAUSULA QUINTA
DA EMBALAGEM

5.1. Os produtos deverSo ncr embalados de acordo corn as orlentac6es do fabricante e en, consonOnclo corn a descric0o do objeto, protegendo a
integrldade do rnaterial durante a transporte e estocagem, corn lndlcacao, ern lingua portuguesa, da quantidade e/ou peso llquido, bern corno
dernois inforrnagOes exigidas no 1egis1aç3o ern vigor.

CLAUSULA SEXTA
DA READEQUAAO DE PREcOS

6.1. 0 preco ofertado deverd incluir todos on custos diretos e indiretos do proponento, Inclusive encargos sociais, trabalhistas o fiscals quo recaiarn
sabre a objeto licitado, e constituird a mica e completa rernunerac3o pelo fornecirnento do rnaterial, Incluldo frete ate os locals de entrega.

6.2. 0 preço registrado poderd nor objeto de revis8o ou readequacSo, do acordo corn o disposto no alinea "d", do inciso II, do artigo 65 do 101 Federal
n 8.666/93, rnediante solicitaç3o do DETENTORA a PMSF/SEME, desde quo devidarnente acornpanhada de docurnentos quo comprovern.

convincenternonto, a procedCnclo do pedido.

6.3. A PMSF/SEME poderd, a qualquor tempo, rover os precos registrados, reduzindo-os ern conformidade corn pesquisa do mercado, ou quondo

alterac6es conjunturais provocarern a reducSo destes, non terrnos do ortigo 11 do Id Municipal nu 13.278/02.

6.4. 0 diferencial de preço entre a proposta inicial do dotentora e a pesquisu do mercado efetuodo polo FMSF/SEME a dpoco do abertura da
proposto, bern corno oventuais dnscontos concodidos polo detentora, ser3o sernpro rnantldos, inclusive se houver prorrogaç3o do vlgCncio do
Ata.

6.4.1. Duranto o v1g6ncio do Ato, on precut reglstrados n00 poderSo ficar acimo dos praticodos no rnercado. For conseguinto,

independenternente do provocaç8o da FMSP/SEME, no casu do reduç3o, ainda quo ternpordria, dos precut do rnercado, a
detentora obriga-se a cornunicar onmm preco quo substituird a entSo registrado.

6.4.1.1. Caso a detentora venha a se iocupletar corn a reduç3o efetiva de precos do mercodo n80 repassoda a
AdrninistroçSo, ficord obrigada ii restitaig3o do quo houver rocebido iridevidarnente.

6.5. 0 nova preco sarnente serd vdiido apes sua pubiicoç3o no Oidrio Oficial do Cidade do S3o Paulo o, pam efeito do pogarnento dan n,ediçoes
realizadas entro a data do pedido do adequac3o o a data do pub11cac8o, o novo preço retroagird a data do pedido do adequac3o forrnulado polo

detontoro.

CLAUSULAStIIMA
DOS FORNEOMENTOS

7.1. Os fornecimeritos docorrentes desta ARP consubstonclor-se-d ito ossinotura do contrato adrnlnlstratlvo ou no prdprio Coca do empenho, no
hlpdtese previsto no ortlgo 62 do Loi Federal n° 8.666/93.

7.2. A recuso do detentoro da Ata do Registro do Preços orn rotirar a nota do ornpenho 00 orn assinar 0 contrato, caracterizo descurnprirnento do
obrigoçoes, podondo acarretar-lhe as sanç8os provistos no Cldusula Nona do presento instrurnonto.

7.3. Apds forrnalizoç3o do pedido, a ernpresa dotontora do ARP, deverd retirar ou acusor recebirnonto do nato do ernponho ou do Ordorn do
Fornocirnento no prazo do ate 02 (dais) dias dtcls, contodos do data do convocaç3o ou pub11coc8o do convocag3o no D.O.C.

c1AUSULA OITAVA
DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO

8.1. 0 prazo de pagarnento serd do 30 (trinta) dias a contar do data do odirnplernenta do objeta da avença, ern coda urna de suas parceias rnedianto
o fornecimento dos sorviços, ocornpanhodo dos docurnontos reforidos no cldusulo 8.3.

8.2. Caso acarro a necessidado do providências cornpiernentares par porte do contratado, a fluCncia do prazo de pagarnento serd interrornpida,

reiniciondo-se a contagorn a portir do dota ern quo estas fororn curnpridos.

8.3. A FMSP/SEME efetuard a retenç3o no foote dos seguintos lrnpostos, rospeitadas as peculiaridades dos sorvicos contratados:

8.3.1. Quanta a retenç3o no fonte do ISSQN, este sorvico n8o consta corno sujeito a retenc3o, todavio, ha dispositivos no Lol e no
Decreta quo tomb ubrlgatdria a retenç3o.

O ISSQ.N sei4 retido poro:

- Prestador fora do Munlcipio do S3u Paulo 080 cadastrado em SF;

- Prestador do Muoicipio o fora do Municipio que reoiizor sorviços e cOo Constar no CCM ou Cadastro Municipal do Municlpio;

- Prestador quo n30 ernitir 00 ornitir docurnonto irregular nSa aceito pelo Fisco Municipal.

8.3.2. As RETENcOES NA FONTE osous VALORES, devorSo ostor destocados no Nota Fiscal ou Nato Fiscal Patura.

8.3.3. A DETENTORA devoid apresontar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Faturo discrirninada, corn Indlcaç3o do valor total dos semvicos e dos
vaiores excluidos do bose do cdiculo do contribuic3o previdencidria.

8.3.4. A DETENTORA E RESPONSAVEL PELA C0RREcA0 DOS DADOS AFRESENTADOS, BEM COMO FOR ERROS OU OMISSOES.

8.3.5. A DETENTORA deverd aprosentar, a coda pndido de pagarnonto quo ofetue, as docurnentos a seguir discrirninados, pam

nerificac3o polo cuntratonto do carnprlrnonto dos doveres trabaihistos polo Detentora:

Prefeltura de S0o Paulo I Sedretarla do Esporten e Lozer I DlvisOo do Controtas e Llcltag6es 2

Alameda Irad, 35) Macma- S3o Paulo 04075-000 Tel.: 3398-6400) Pox: 5572-3833

TANNURI:14
816629061



PR_EFITURA DE Secretaria Municipal do Esportes e Lazer
SAO PAULO D.C.L - DivisSo de Contratos e Licitaçöes

ESPORT6S S LAZEP

6019.2021/0001565-3
8.3.5.1. Certificado de Regularidade de Situac3o para corn o Fundo de Garantia delempo de Servico FGTS;

8.3.5.2. CertidSo Negativa dv Débito de Tributos Mobilidrios da Fazenda MunicIpal

8.3.5.2.1. Caso a Detentora n30 esteja cadastrada corno contribuinte neste Municlpio, deverd apresentar

Declaraç3o firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do n8o cadastrarnento e de quo

nada deve a Fazenda do Municlpio de S3o Paulo.

8.3.5.2.2. No caso dv sociedade corn estabelecimento prestador ou corn sede ou dornicflio fora do Municipio dv
550 Paulo, a proponente deverd apresentar prova dv inscriç5o no cadastro de pessoas jurldicas
prestadoros de servlgos quo ernitarn nota fiscal autorizada por outro municiplo, no formo do artigo

9°-A do loin0 13.701/2003.

8.3.5.2.2.1. Na hipótese de a socledade de que trata este subitern n50 apresentar a
cadastro menclonado, o valor do $5 - lrnposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza incidente sobre a prestac3o de serviços objeto da
presente, serd retido na foote por ocasiSo de cada pagarnento,

consoante determina o artigo 90A e seus pardgrafos 10 e 20 da Id
municipal n0 13.701/2003, acrescentados polo lvi municipal flu

14.042/05.

8.3.5.3. Certid3o Negativa dv Débito de Tributos lrnobilidrios do Fazenda Municipal.

8.3.5.4. Certid3o dv inexistência do ddbitos pam corn o Sisterna de Seguridade Social - CND, pot CND ernitida ate 02 de
novembro de 201400 por rneio de CertidSo conjurita non terrnos do Portaria RFB/PGFN nn 1.751, de 02/10/2014.

8.4. 0 prazo de pagarnento serd de 30 (trinta) dias, a contar do data do entrego do pedido de pagarnento acomponhado do docurnentaç3o exigida no
subitern anterior.

8.4.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complernentares por porte do DETENTORA, a fluEncia do prazo send
interrornpida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forern curnpridas.

8.5. Nenhum pagamento lsentará a Detentora do curnprirnento dv soon responsabilidodes contratuois nern implicard a aceitaç5o dos servicos.

8.6. Independenternente da retençao do ISSON - lrnposto sobre Servlcos dv Qualquer Natureza, fica 0 responsdvel tributdrio obrigodo a recolher 0

imp0500 integral, rnultos e demais acrdscin,os legais, no conformidade do legislac3o aplicdvel.

8.7. Ern caso de ddvida ou divergénclo, a tiscalizag5a liberard pam pogarnento a porte Inconteste dos serviços.

8.8. 0 pagarnento serd efetuado por crddito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, conforrne previsto no Decreto O 51.197/2010.

8.9. Dv acordo corn a Portarla nO 5/12- SF dever-se-d aplicor cornpensac3o financelr, quando hoover atraso non pagarnentos devidos, dos contratos

celebrados polo PMSP. por culpo enclusiva desto, observuda a necessidade dv Se apumr a responsabi3dode do servidor que deu causa a vol
atroso, non sermon legois.

8.9.1. 0 pogarnento da compensac3o financeim supramencionodo dependerd de requerimento user forrnallzado pelo contratodo.

8.9.2. Pam fins dv cdlculo do compensag3o flnancelm acirno descrito, o valor principal devido serd reojustado utilizando-se 0 lndice
oficlal de rernunerac3o bdslco do caderneta de poupança e de juros sirnples, no rnesmo percencual de juros incidentes sobre a
caderneto de pouponco pam fins de cornpensac3o de rnoro (18 + 0,5% "pro-rota tempore"), observondo-se, para tanto, o perrodo
correspondente data previstu pam o pagarnento v aquelo em que 0 pagomento efetivamente ocorreu.

CLAUSULA NONA
DAS PENAUDADES

9.1. S3o aplicdveis as sancSes previstas no capitulo IV do id Federal nn 8.666/93, Lel Federal n° 10.520/02 e demais norman perlinentes, devendo ncr
observadas on procedirnentos contidos no Capltulo X, do Decreto Municipal 0044.279/03.

9.2. Ocorrendo recuso do adjudicatdria em retirar a Nota de Empenho ou asslnar 0 contrato, dentro do prazo estabelecido no subitem 4.3, scm

jussilicativa acelto polo Administrag3o; garantido o direito prévio de citac80 edo ampla defeso, serSo apllcadas:

9.2.1. Multo no valor dv 20% (vinte inteiros por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

9.2.2. Pena dv suspens3o tempordria do direlto de licitar e contratar polo prazo de ate 05 (cinco) anon corn a PMSP, a critdrio da
Adrninistmcso;

9,2.3. Incidird nan rnesmas penas previstos neste subitem a empreso que estiver impedida de firmar o ajuste pela n30 apresentacSo dos
documentos necezsdrios para tanto.

9.3. A licitante que ensejor o retardomento do execuc3o do certarne, Inclusive em raz3o dv comportamerito Inadequodo dv zeus representantes, der
causo a tumaltos dumnte a sess5o pdblica de preg3o, debar de entregar ou apresentar docurnentac5o falsa exigida neste edital, n5o muntiver a

proposta/lance, comportor-se de rnodo inidltneo, fixer declorac3o folsa ou cometer frzude fiscal, se rnicroempresa Ga pequena ernpresa nSo
regularizar o docurnentag8o fiscal no prazo concedldo pam este Em, gamntldo o dlreito prévlo dv citac3o e do arnpla defesa, ser8o aplicadas as
penolidodes referidas non subitens 9.2.109.2.2, 0 criteria do Admlnistmcao.

9.4. Aplicar-se-So, tambérn as seguintes penalidades:

9.4.1. Multa dv 30% (trinta Inteiros por cento) sobre o valor do ajuste, por ineoecug3o total;

9.4.2. Multa dv 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do parcelo Irsexecutado, por inexecup3o parcbal do ajuste;

9.4.3. Multo dv 0,5% (rneio por cento) sobre o valor dos itens n3o entregues, pot dia dv atraso, lirnitada a domom a 10 (dcx) dias do
pmzo fixado pam entrega; apds, multa de 1,0% (hum por cvnto) pot dia dv atraso, limitada a demora dv 20 (vintv) dias do pmzo

flxado para entrega upon sv procederd a rnulta equlvalente a inexecuc5o total ou porciul do ajuste;

9.4.4. Multa dv 10% (dvz intelros por cento) sobre o valor do produto entregue em desacordo corn on especilbcogfles deste edital, sem
prejulzo de sua substituic5o;

9.4.5. Multo dv 1,0% (urn pot cvnto) do valor contmtual, pot dia, relative ao n3o atendirnento a chamadas non prazos assinalados
durante a prazo dv garantia(s), ate o mdnimo dv 10 dios; apes, poderd restar configurada a penalidade dv inexecugäo total do
ajuste;

9.4.6. Multa dv 1% (urn pot cento) sobre o valor do ajuste, par descumprimento de qualquer dos obrigacfles decorrentes do ajuste, n3o
previstas nas dernais disposlc6es desto cldusula.

9.5. As sangflvs s30 independentes e a aplicac5o dv ama nSa enclui a dos outras, quando cabiveis.

9.6. 0 prazo pars pagarnento do rnulta zerO dv 05 (cinco) dias Otels a contar do intirnac30 do ernpresa apenado. N3o havendo pagarnento pela
empreso, o valor nerd irsscrito corno dlvida ativa, sujeitando-se ao processo enecutivo.
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9.7. Sb aplicdveis a preseote licitaçbo, inclusive, as sancôes penais estabelecidas no Lei Federal n0 8.666/93. bern corno as disposic6es do Cddigo de

Defesa do Consumidor.

CLAUSLJLA DCIMA
DO $109.0 DAS INFORMAES EDO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADOS A FORMALIZAO E A EXEcUcAO DESTE CONTRATO

10.1. A Contratada obriga-se a tratar como "segredos comercials e confidenciais", e nb fazer uso comercial de quaisquer informaçOes relativas aos
serviços ora contratados, utilizando-os apenos para as finaildades previstas, nb podendo revelá-los Cu facilitar sua revelaçlo a terceiros.

10.2. As obrigaçbes de confidencialidade previstas acima se estendem acs funciondrios, prestadores de servicos, prepostos e/ou representantes da
CONTRATADA.

10.3. A obrigaçbo prevista no Decreto Municipal n5 59.767/2020. manter confidencialidade de dados pessoais, se estende apds a término da vigência
deste Contrato, e sua violacbo poderd ensejar a porte infrotora em rnuita contratual, conforme previsto no item 10.14. do Cldusula Ddcirna
acima, scm prejulzo de correspondenCe imputaçbo do responsabilidade clvii e criminal.

10.4. Quoisquer tratamentos de dados pessoais realizados no baja do presente CONTRATO, au em razbo dde, dever3o observar as disposigöes da id
n0 13.709/2018, e de normas complomentares expedidas pela Autoridade Nacional de Proteçbo de Dados e pela CONTRATANTE.

10.5. Havendo necessidade de comportiihamento de dados pessoais no cantexto deste CONTRATO, serbo transferidos sornente as dados estritumente
necessdrios para a perfeita enecugbo do objeto contratual, os quais deverbo ncr utilizados estritumente para tal fim.

10.6. 0 compartilhamento de dados, quondo necessbrio, dar-se-d sempre em cardter sigiiono, sendo vedado a CONTRATADA transferir, Qu de quaiquer
farrna disponibiilzar, as inforrnacôes e on dados recebidos da CONTRATANTE a terceiros, oem expreosa uutorizacbo da CONTRATANTE.

10.7. No caso do transferénclu de dados a tercelros, prcviomente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devcrd submeter terceira as
meumas enigências estipuladas neste instrumento, no que Se refere a seguranca e privacidade de dados.

10.8. A CONTRATADA deverd eliminar quaisquer dados pessoals recebidos em decorrência desto CONTRATO, sernpre que determinado pela
CONTRATANTE, e corn expressa anufncla da CONTRATANTE, nas seguintes hipdteses:

a) caso os dodos se tornem desnecessdrios;

b) se houver 0 tdrmino de procedimento de tratamento especifico para 0 qual Os dados se faziam necessdrios;

c) ocorrenda 0 fim da vigência contratual.

10.9. A CONTRATADA deverb odotar e manter meconismos técnicos e administrativos de seguranca e de prevençbo, aptos a proteger as dados
pes000is compartilhados contra acessos nbo autorizados e contra situaçöes ocidentals ou ilIcitos que envolvarn destruiçbo, perda, aiterac3o,
comunicaçbo ou quaiquer forrna de tratarnento inadequado ou ilicito, obrigando-se a proceder as adequuc6es demandadas pela CONTR.ATANTE,
corn o Em de resguardar a seguranca eo sigiio dos dodos.

10.10. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverbo registrar todas us atividades de tratarnento de dadon pessoals realizadas em razbo deste CONTRATO.

10.11. A CONTRATADA deverd cornunicor CONTRATANTE, par meio do Fiscal do Contrato, no prazo mdnimo de 24 (vinte e quatro) horas do ciêncla do
fato, a ocorrència de quaiquer situaçbo que pouno acarretar potential 00 efetivo risco 0u dano aos titulores don dados pes500ls, c/au quo nbo
esteja de acordo corn as protocolos e corn as normas de protecbo de dados pes000ls estabelecidos por ci e por norman compiernentares
emitidas pelo Autoridade Nacionul de Pratecbo de Dados.

10.12. CONTRATADA deverd disponibilizar a CONTRATANTE todas as informacoes e documentos necessdrios para dernonstrar 0 cumprimento das
obrigacbes estabelecidas nesta SEcA0, permitindo e contribuindo, conforme conveniência e oportunidade do CONTRATANTE, corn evontuais
auditorias conduzidos pela CONTRATANTE nu par quern estiver par cia autorizodo.

CLAUSULA DCIMA PRIMEIRA
DA EXECUcA0 DOS SERVIc0S/OsRIGAçOEs DA DEPENTORA

11.1. Responsabilizar-se pela disponibilizacbo de toda mba de obra e materiais decorrentes do execuçbo dos servicas determinado polo Contratante,
conforme item II. ESPECIFICAcêtS.

11.1.1. Designor, par escrito, no ala da assinatura do Atu de Rengistro, preposto que tenha poderes paro resalucbo de passlveis
ocorréncios durante a execucbo dos uervicos objeta do presento.

11.2. 0 preço dos serviços prestados nerd aquele decorrente do valor registrado, onde estarbo inclusos todas os dnspesas decorrentes e Codas as seus
custos )irnpostos, tunas, transporte, eventuais beneficios, entre autras), constituindo, a quoiquer titulo, no dnica e cornpleto remuneraçbo pelo
adequado e perfelto cumprirnento do objeto dos obrigaçOes do prosente ala, de modo que nenhurna outru rernuneraç3o nerd devida.

11.3. Arcar corn as despesos e assurnir todas as renponsabilidades, bern como adatar as rnedidas necessdrias ao atendimenta do mba de obra
envolvida na prcstaçbo de servlços, inclusive no caso de acidentes de trabaiho, durante a execucbo dos servicos, observadas as todas as regras
trabaihista do)s) cutegaria(s) envalvida(s).

11.4. Manter urn cantata telefbniço do otendimento, para adacbo de providéncios imediatas. especiolmente nas ocorréncios de otrasa, defeitos,
vicios, inexecuço parcial ou completa ou outra probierna quo posso acorrer.

11.5. Atender de imedioto as solicitaç6es do Controtante quanta a substituiçbo de moteriols/produtos entendidos coma inadequadas.

11.6. Responder e ressorcir a Contratonte ou terceiros, par prejulzos suportados em rozbo de uçbo, ornissbo voluntdria, negligência, imprudéncia ou
imperlcia dv seus profissionois durante a execuçbo ou em rozbo dos sereiços controtados.

11.7. Responder par todos as encargas o obrigaçOes de naturozo troboihisto, preeidencidrio, fiscal, acidentdria, administrativa, civil e comerciol
resultantes do celebracbo do ajuste.

11.8. A DETENTORA deverd atender nos pedidos do pagamento, as deterrninoç6es previstas pelas Portarias SF 170/2020, bern coma eventuois
alterocOes, anexando a Nato Fiscal toda a docurnentucbo enlgida par Id.

11.9. A DETENTORA se obriga a rnonter, duronte todo a enecuçbo do cantrato, todas as condic6es que culminaram em suo habilitaçbo.

11.10. A DETENTORA no abriga a cornporecer, sempre que salicitodo, a sede do unidode requisitante, a Em do receber inntruç6es, porticipor do reunlEes
ou para quaiquer outra finalidado relacionoda 00 cumprimeeto do objeto do presente Ato de Registro.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
OsRIGAcOES E RESPONSABIUDADES DA PMSP/SEME

12.1. Compete a CONTRATANTE:

12.1.1. Efetuor a programaçbo don materials a serem fornecidos pela Cantratoda;

12.1.2. Enercer a fiscalizacbo do entrego dos materials
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12.1.3. Indicar, formalrnente, o gestor e/ou o fiscal para acompanharnento da execuc5o contratual.

12.1.4. Expedir Ordens de Fomecimento so for o caso.

12.1.5. Encaminhar a Iiberaç3o de pagansento do(s) fatura(s) do(s) fornecimento(s) aprovado(s).

6019.2021/0001565-3

cLAusutA DECIMA TERCEIRA
otsposlcOEs FINAlS

13.1. Nenhuma tolerâncla dos partes quanto a falta de cumprimento do quolquer dos cldusulas desta ata de registro do preco poderd ser entendida
corno aceitac3o, novac3o ou precedente.

13.2. Todas as comunicaç5es, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento da presente, serb dirigidos aos seguintes
enderecos:

PMSP/SEME: Departamento do Gostbo do Pollticas e Programas de Esporte e l.azer (DOPE)
Rua Pedro de Toledo, 1591,
Bairro Vila Clementino - S3o Paulo/SF
CEP 04039-034
Fernando de Oliveira Kesper - ferolivoirafl5refoitura.sp.eov.br

Deterttora: World America Sinalizacbo Ltda
Rua ljsboa, 90
Bairro Oswaldo Cruz -S3o Caetano do Sul/SP
CEP 09570-510
Pose: (11)42334506
licitaltRwlmport.com.br

13.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteraçbo dos condic5es contratuais em face da superveniência do normas federals e/ou municipais que as
autorizem.

13.4. Fica a contratoda ciente do quo a assinatura deste termo indica que tern pleno conhecirnenco dos elernentos nele constantes, bern como de
todas as condiçSes gerais e peculiares de seu objoto, edo podendo invocar qualquer dosconhocimento quanto aos rnesmos, como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento do seu objeto.

13.5. 0 ajuste, suas alterag8es e roscis3o obedecorbo 3 Lei Municipal n° 13.278/02, a Lei Federal n0 8.666/93, demais normos complemontares, suas
proprlas disposiçOos e as do Edital quo o precedeu, apllcdvcls a oxocugbo dos contratos e especialmente Os casos omissos.

13.6. A detentora deverd comunicar a PMSP/SEME toda e qualquer alteraç3o non dados cadastrais, porn atualizaç3o, sendo sua obrlgag3o mantor,
durante a vigêncla do presente, em compatibilidade corn as obrigacSes assumidas, Codas as condiçSes do habilitacbo e qualiflcacbo eolgidas na
licitagbo.

13.7. Conforrne dispfe o § 1O - A, do art. 30, do Decreto Municipal 00 44.279/03, para a execuç3o do Ata de Registro e do Contrato, nenhuma dos
partes podord oforecer, dar ou so comprometer a dora quem quer quo sojo, ou aceitar ou so comprometer a aceitar do quem quor quo soja,
Canto por conta prfprla quanto por intermedlo de outrem, qualquer pagamento, doacbo, compensac3o, vantagens financeiras ou nbo financeiras
ou beneflcios de qualguor espdcie quo constituam prftica ilegal 00 de corrupc8o, soja do forrna direta ou indirota quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a do edo relacionada, devendo garantir, ainda, quo seas prepostos e colaboradores ajam do mesma forma.

CI.AUSULA DCIMA QUARTA
DO FORO

14.1. Fica eleito 0 foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial orlando desta Ata de Registro do Preco, corn expressa rondncia do
qualquer outro, por main especial ou privileglado quo seja ou vonha a 5cr.

Ficam fazondo porte integrante deste Instrurnento, para todos os efeitos legais, 0 edital do llcitacbo e seas an000s, a proposta da contratada e a ata do sessbo
pdblica do Pregbo nO 011/SEME/2022 do Processo Administrativo n° 6019.2021/0001565-3.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo, em 02 (duos) vias de igual teor, o qual depois do lido e achado
conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratuntos e testernunhas presentos ao ato.

S3o Paulo, do setembro de 2022.

,-deGin
Secretaria Munlcipsl do Esportes C LOzor
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Sergio Rlcardo Tannurl
World America Sinailzogbo Ltda
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