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PROCESSO N.º: 6010.2022/0001877-9 

 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO 

                              SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 

CONTRATADA: MANZINI – CENTRO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS EIRELI - EPP 

 

 

 

 

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para ministrar 

curso de direção defensiva e evasiva para motoristas agentes de segurança, lotados 

na Assessoria Militar da Prefeitura de São Paulo. 

 

 

 

 

VALOR DO CONTRATO:  R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) 

 

 

 

 

NOTA DE EMPENHO Nº.:  86.764/2022 

 

 

 

 

DOTAÇÃO Nº.:  11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria do 

Governo Municipal, inscrita no CNPJ sob  nº 46.395.000/0001-39, com sede nesta 

Capital no Viaduto do Chá n.º 15 – Edifício Matarazzo – Centro - CEP: 01002-900, 

neste ato representada por sua chefe de Gabinete, senhora TATIANA REGINA 

RENNO SUTTO doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa MANZINI – CENTRO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS EIRELI - EPP, 

inscrita no CNPJ sob n.º 06.099.700/0001-61, com sede na Avenida Senador 

Teotônio Vilela, nº 328 – Cidade Dutra – São Paulo – S.P. – CEP:04801-000, -  

telefone (11) 5668-5353, e-mail: manzini@robertomanzini.com.br, neste ato 

representada por seu  sócio administrador senhor ROBERTO MANZINI REZENDE, 

conforme documento comprobatório, doravante simplesmente denominada 

CONTRATADA, firmam, à vista dos elementos constantes do processo 

administrativo n.º 6010.2022/0001877-9, em especial do despacho ali encartado sob 

documento n.º 071741284 e publicado no D.O.C. de 07/10/2022 – pág. 77 , o 

presente contrato, que se sujeitará às disposições insertas na Lei Federal nº 

8.666/1993 e alterações e Lei Municipal nº 13.278/2002 e demais legislações 

pertinentes, regendo-se pelas cláusulas a seguir ajustadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para ministrar curso de direção defensiva e evasiva para motoristas agentes de 

segurança, lotados na Assessoria Militar da Prefeitura de São Paulo, conforme 

especificações e quantidades contidas no anexo I – do Termo de Referência do 

Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, são aqueles mencionados 

no Anexo I do Termo de Referência, que faz parte integrante deste Ajuste, 

independentemente de sua transcrição.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados conforme disposto no Termo de Referência - 

Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico 27/2022-SGM, sendo que o treinamento 

deverá ser ministrado por pilotos-instrutores filiados à Confederação Brasileira de 
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Automobilismo (CBA), sendo a CBA filiada à Federação Internacional do automóvel 

(FIA). 

3.2. Se a qualidade dos serviços não corresponderem às especificações exigidas 

no presente contrato e no Anexo I do Edital, que faz parte integrante deste ajuste, 

os mesmos deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no prazo máximo de 15 dias, 

sob pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula 11.2.2. do presente 

ajuste. 

 

CLÁUSULA QUARTA – LOCAL, HORÁRIO E PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

4.1.  O curso deverá ser ministrado no município de São Paulo ou cidades 

circunvizinhas, em local a ser informado pela CONTRATADA, através de 

agendamento prévio, em dias e horários que a serem acordados entre os 

contratantes. 

4.2. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar cronograma de execução dos 

serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da assinatura do 

contrato, observando o prazo previsto na subcláusula 4.3. 

4.2.1. O cronograma deverá ser apresentado e aprovado pelos servidores 

encarregados da fiscalização do ajuste; 

4.2.2. Se rejeitado, a CONTRATADA deverá efetuar eventuais ajustes no prazo de 

até 02 (dois) dias corridos contados da comunicação; 

4.3. A CONTRATADA deverá ministrar o curso completo objeto deste contrato, com 

a emissão das certificações necessárias a todos os 40 (quarenta) agentes policiais 

que participarão da capacitação, no prazo máximo de 03 (três) meses, contados a 

partir da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA CARGA HORARIA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

5.1. A carga horária mínima é de 18 (dezoito) horas aula por aluno, distribuídas da 

seguinte forma: 

a) - 06 (seis) horas teóricas; 

b) – 12 (doze) horas práticas. 

5.1.2. O conteúdo programático é o descrito no Termo de Referência – Anexo I do 

Edital de Pregão Eletrônico. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Cabe à CONTRATADA: 

6.1.2. Executar o objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento 

convocatório, seus anexos, e na respectiva proposta, seus anexos e valores 

definidos por lances e negociação. 

6.1.3. Ficar responsável pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação 

de seus prepostos, se e quando necessárias. 

6.1.4. Disponibilizar a estrutura física, equipamentos e veículos necessários a 

consecução do objeto contratual, tais como, mas não se resumindo a eles: 

a) - Sala de aula climatizada com equipamentos de áudio visuais; 

b) – Café da manhã, almoço e coffe break; 

c) – Pista para treinamento prático, equipada com cones, sistema de irrigação, 

radares, sensores e semáforos; 

d) – Seguros de vida para os alunos; 

e) – seguro de responsabilidade civil profissional sobre danos ao espaço de 

treinamento. 

6.1.5. Possuir no mínimo 05 (cinco) veículos para as atividades práticas, modelo 

Sedan e automático, similares aos utilizados para o transporte e escolta das 

autoridades. 

6.1.6. Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos 

empregados que participem da execução do objeto contratual; 

6.1.7. Utilizar, sob sua inteira responsabilidade, toda a competente e indispensável 

mão-de-obra, comprovadamente habilitada e treinada, para execução dos serviços 

contratados. 

6.1.8. Toda e quaisquer reclamações trabalhistas, que, por ventura, ocorrerem por 

parte dos empregados, será de EXCLUSIVA responsabilidade da CONTRATADA. 

6.1.9. Obrigar-se, em qualquer circunstância e às suas expensas, a respeitar e a 

cumprir os dispositivos das Leis Trabalhistas, inclusive no que se refere aos 

períodos de refeição do seu pessoal, responsabilizando-se por eventuais 

transgressões neste sentido, incluindo-se, nesta obrigação, férias, folgas e 

substituições, além dos encargos trabalhistas, previdenciários sociais e tributários, 

acidentes de trabalho, indenizações, FGTS e PIS. 

6.1.10. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou 
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omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu 

nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e 

acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE. 

6.1.11. Assumir todos os tributos que direta ou indiretamente incidem ou venham a 

incidir sobre a prestação do serviço, bem como as contribuições parafiscais, ficando 

desde já a CONTRATANTE excluída de qualquer solidariedade passiva por 

eventuais autuações;  

6.1.12. Cumprir e fazer cumprir todas as normas de Segurança do Trabalho, 

fornecendo os equipamentos de segurança e obrigando seus empregados a usá-los 

na execução dos serviços contratados, bem como transmitir aos mesmos 

informações a respeito da importância dessas normas, através dos encarregados de 

equipe que serão os responsáveis por transmitir e exigir o cumprimento das normas, 

cabendo-lhe a responsabilidade exclusiva a CONTRATADA por qualquer acidente 

que venha a ocorrer; 

6.1.13. Responder, sob qualquer instância legal, por indenização a seus funcionários 

e a terceiros, em decorrência de acidentes no ambiente de trabalho. Os 

equipamentos/instalações danificados deverão ser reparados pela CONTRATADA, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

6.1.14. Quaisquer medidas punitivas a serem eventualmente aplicadas aos 

empregados da CONTRATADA serão efetuadas sob seu único e exclusivo critério, 

sendo certo desde já que a ausência de punição não se constituirá em óbice para a 

substituição de empregado solicitado pela CONTRATANTE; 

6.1.15. Designar, por escrito, no ato da assinatura do contrato, preposto com 

poderes para dirimir todas e quaisquer dúvidas advindas deste instrumento.  

6.1.16. Encaminhar ao gestor ou fiscal do contrato documentação relacionada 

prevista na Portaria n° 170 de 31 de agosto de 2020. 

6.1.17. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DE 

BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC 

do dia 22 de janeiro de 2010. 

6.1.39. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do 

contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Cabe a CONTRATANTE: 

7.1.1.  Exercer toda e a seu critério fiscalização dos serviços prestados pela 

CONTRATADA. 

7.1.2. Cumprir e exigir o cumprimento deste contrato e das disposições legais que 

o regem; 

7.1.3. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a 

contratada as ocorrências de qualquer fato que exijam medidas corretivas; 

7.1.4. Não permitir o ingresso de pessoas sem previa autorização ou identificação a 

locais ou dependências da CONTRATANTE. 

7.1.5. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos previstos, após o 

cumprimento das formalidades legais, mediante apresentação da(s) respectivas(s) 

nota(s) fiscal(is) 

7.1.6. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento 

pela contratada de qualquer cláusula estabelecida. 

7.1.7. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições 

requeridas para a contratação dos funcionários. 

7.1.8. Notificar por escrito e com antecedência quaisquer debito porventura 

existentes (multas, danos causados e outros).  

7.1.9. Atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, 

indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo 

próprio, onde será juntada a Nota fiscal a ser apresentada pela CONTRATADA, para 

fins de pagamento. 

7.1.10. A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar 

vistorias dos materiais, para verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 

7.1.11. A Fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a 

completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou 

omissão às cláusulas contratuais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E DO PREÇO 

8.1. O valor total global dos serviços ora contratados é de R$ 223.000,00 (duzentos 

e vinte e três mil reais), sendo o valor unitário por aluno de R$ 5.575,00 (cinco mil 

quinhentos e setenta e cinco reais). 
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8.2. O valor contratual a ser pago pela CONTRATANTE, na conformidade do 

exposto no item 8.1, desta cláusula, remunera todas as despesas com mão-de-obra 

especializada e todo material necessário, bem como encargos, tributos e demais 

despesas diretas e indiretas para a realização da boa e fiel execução dos serviços 

objeto dessa licitação. 

8.3- O valor do presente contrato é fixo e irreajustável.  

8.4.  O pagamento será efetuado por crédito na conta corrente da empresa 

CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., conforme estabelecido no Decreto 

Municipal n.º 51.197/10, decorridos 30 (trinta) dias da data final do período de 

adimplemento do objeto do contrato, desde que esteja devidamente atestada pelo 

setor competente, a fiel e regular prestação dos serviços, objeto deste Ajuste. 

8.5. Deverá haver a aplicação de compensação financeira quando houver atraso no 

pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva da CONTRATANTE, 

dependente de requerimento formalizado pela CONTRATADA, conforme Portarias 

SF nº 05/2012, 92/2014 e 170/2020. 

8.6. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata este subitem, o 

valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de 

compensação da mora (TR + 0,5% “pro rata tempore”), observando-se, para tanto, o 

período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o 

pagamento efetivamente ocorreu. 

8.7. Ressalva-se a possibilidade de alteração das condições contratadas, em face 

da superveniência de normas federais ou municipais, disciplinando a matéria. 

8.8. As despesas com a execução do presente, neste exercício, serão cobertas pela 

Nota de Empenho n.º 86.764/2022, dotação orçamentária nº 

11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.2. O gestor e fiscal(is) deste contrato e seu(s) suplente(s) foram indicados através 
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do despacho do ordenador de despesas da Unidade Orçamentária conforme 

documento SEI n.º 071741284. 

9.3. A fiscalização encaminhará as ocorrências e informará a gravidade das 

infrações à Coordenação de Administração e Finanças/SGM para o processamento 

das penalidades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10.1. O presente contrato vigorará por 03 (três) meses, contados da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E PENALIDADES 

11.1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 

Lei Federal no 10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os 

procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03. 

11.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, será aplicada penalidade 

de multa pecuniária nos percentuais e casos abaixo elencados: 

11.2.1. 0,25% (zero vinte e cinco por cento) diários por atraso na prestação do 

serviço, até o prazo de 10 (dez) dias, após o que será cobrado multa de 0,50 % 

(meio por cento) ao dia. 

11.2.1.1. Decorrido o prazo acumulado de 20 (vinte) dias de atraso na prestação 

dos serviços, poderá, a critério da Coordenadoria de Administração e Finanças, 

devidamente justificado: 

11.2.1.1.1. Restar configurada a inexecução total do Ajuste (item 11.2.4), 

operando-se sua rescisão.  

11.2.1.1.2 Aguardar a conclusão da prestação de serviço, com aplicação de 0,75% 

(zero setenta e cinco por cento) por dia de atraso até o limite previsto no item 

11.2.4. 

11.2.1.1.3 A decisão do item 11.2.1.1.2 poderá ser revista a qualquer tempo. 

11.2.2. 3% (três por cento) do valor total do contrato, por descumprimento do 

estabelecido na cláusula 3.2, deste Ajuste.  

11.2.3.  5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por inexecução parcial. 

11.2.4.  20% (vinte por cento) do valor total do contrato, por inexecução total. 

11.3. As multas serão calculadas sobre o valor total do objeto inexecutado, em 

conformidade com este ajuste.  
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11.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 

quando cabíveis. 

11.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

notificação enviada a empresa apenada, assegurando o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. À critério da Administração e sendo possível, o valor devido será 

descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não 

havendo o pagamento, o valor será inscrito na dívida ativa, sujeitando a devedora a 

processo executivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

12.1. Executado o Contrato, procederá a CONTRATANTE ao recebimento definitivo 

de seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo 

declaração expressa de sua adequação às cláusulas avençadas, nos termos da 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTICORRUPÇÃO 

13.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou 

se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar 

de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 

corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de 

outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Ficam vinculados a este contrato, para todos os efeitos legais, o Edital de 

Pregão n.º 27/2022-SGM, seus Anexos e, bem como, a proposta apresentada pelo 

licitante vencedor, independentemente de sua transcrição. 

14.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execução do Contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação originadas na Licitação. 

14.3. Os casos omissos serão disciplinados pelos princípios estatuídos na Lei 

Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos regulamentadores e 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria. 
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14.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública, da Comarca desta Capital para dirimir 

qualquer dúvida proveniente desse contrato. 

 

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente 

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

firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo. 

 

São Paulo, ____ de outubro de 2022. 

 

 

 

TATIANA REGINA RENNO SUTTO 
Chefe de Gabinete 

SGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO MANZINI REZENDE 
Sócio Administrador 

MANZINI – CENTRO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS EIRELI - EPP 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1. Nome: ________________________________    2. Nome: ___________________________ 

     RG/RF                                                                                RG/RF 

 

 

MANZINI CENTRO DE 
FORMACAO DE 
PILOTOS 
EIRELI:06099700000161

Assinado de forma digital 
por MANZINI CENTRO DE 
FORMACAO DE PILOTOS 
EIRELI:06099700000161 
Dados: 2022.10.14 10:51:30 
-03'00'

MARCOS 
FERNANDES:100888408
16

Assinado de forma digital por 
MARCOS FERNANDES:10088840816 
Dados: 2022.10.14 11:32:23 -03'00'

TATIANA REGINA 
RENNO 
SUTTO:07455113846

Assinado de forma digital por 
TATIANA REGINA RENNO 
SUTTO:07455113846 
Dados: 2022.10.14 12:06:16 
-03'00'
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