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CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO 

                             SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 

 

 

 

CONTRATADA: NUCTECH DO BRASIL LTDA. 

 

 

 

OBJETO DO CONTRATO:  Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de Locação de aparelho para detecção de objetos para maior controle e 

segurança das dependências do Edifício Matarazzo (Sede da Prefeitura), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência 

 

 

 

VALOR DO CONTRATO: R$ 167.999,04 (cento e sessenta e sete mil novecentos e 

noventa e nove reais e quatro centavos) 

 

 

 

NOTA DE EMPENHO Nº: 94.824/2022 

 

 

 

DOTAÇÃO N°: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 

 

 

 

PROCESSO Nº: 6010.2022/0001908-2 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria do 

Governo Municipal, inscrita no CNPJ 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 NUCTECH DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 

19.892.624/0001-99,  com  sede na Rua Bandeira Paulista, nº 530 – 9º Andar – Sala 

91 -Edifício Bandeira Tower – Itaim Bibi – São Paulo – S.P. – CEP: 04532-001 

telefone: (11) 3078-5449, e-mail licitacao@nuctechdobrasil.com.br, neste ato 

representado por seu Diretor Geral Senhor YONGJIAN CHEN, conforme documento 

comprobatório, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, firmam, à 

vista dos elementos constantes do processo administrativo n.º 6010.2022/0001908-

2, em especial da decisão ali encartada sob documento n.º 072678201, 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. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 

2(dois) aparelhos para detecção de objetos para maior controle e segurança das 

dependências do Edifício Matarazzo (Sede da Prefeitura), conforme especificações 

contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

2.1. O objeto deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência ANEXO I 

do Edital e na forma estabelecida neste ajuste, com prazo de execução dos 

serviços de 12 meses, prorrogável nos termos da Lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
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licitação. 

3.2. Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em 

decorrência da prestação de serviços. 

3.3. Executar os serviços de acordo com as especificações fixadas neste Termo 

de Referência dentro do prazo contratado. 

3.4. Assumir todos os tributos que direta ou indiretamente incidam ou venham a 

incidir sobre a prestação do serviço, ou as contribuições para fiscais, bem como 

os custos de transportes e frete, ficando desde já está Administração excluída de 

qualquer solidariedade passiva por eventuais autuações. 

3.5. Assumir a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, bem como 

assumir a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, durante toda a 

vigência contratual. 

3.6. Fornece equipamento e acessórios de qualidade, originais, com as 

especificações do fabricante em perfeitas condições de funcionamento, higiene e 

limpeza, obedecendo sempre às exigências e normas regulamentares. 

3.7. Deverá oferecer treinamento para habilitar 20 (vinte) operadores para o 

equipamento descrito neste Termo de Referências. 

3.8. O Scanner de Raio-X e os acessórios locados serão submetidos à vistoria e 

testes, realizados pela CONTRATANTE. 

3.9. Arcar com os custos de substituição, reposição e reparo do equipamento e 

acessório, durante a vigência do contrato, no caso de mau funcionamento 

decorrente de vício do produto. 

3.10. Substituir ou repor, durante a vigência do contrato, no prazo máximo de 24 

horas, a contar da comunicação (via e-mail, via telefone e etc.) da 

CONTRATANTE, o equipamento e acessório em caso de mau funcionamento. 

3.11. No caso de substituição, o equipamento e acessório que não corresponder á 

especificação indicada no edital deverá ser novamente substituída em no prazo 

máximo em 24 horas, por uma única vez. 

3.12. Indicar um representante que deverá possuir fácil meio de comunicação 

(telefone celular, e-mail, etc.) a fim de ser localizado a qualquer hora. 

3.13. Realizar manutenção preventiva e corretiva do Scanner de Raio-X durante 

toda a vigência contratual. 
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3.14. Deverá ser colocado à disposição da Administração, à pedido, técnicos e 

laboratórios para prestar quaisquer análises quanto ao desempenho do produto 

ou comprovação de características exigidas neste Termo de Referência, cujos 

custos de eventuais procedimentos ficarão às expensas da Fabricante. 

3.15. O Scanner de Raio-X e os acessórios locados deverão estar em pleno 

funcionamento até 30 dias contados a partir da ordem de início do contrato. 

3.16. A CONTRATADA, deverá manifestar expressamente em 3 meses antes do 

término da vigência contratual, a seu intensão ou não prorrogar o ajuste. 

3.17. Ter autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, a 

comercializar, distribuir e prestar serviços de garantia, manutenção e assistência 

técnica nos equipamentos de Raios-X. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Fornecer à Contratada todos os elementos indispensáveis para cumprimento do 

Contrato. 

4.2. Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada. 

expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA. 

4.3. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições 

legais que regem. 

4.4. Receber o produto entregue dentro do prazo. 

4.5. Determinar a substituição do equipamento e acessório, quando não atender as 

especificações ou não estiver apto para utilização. 

4.6. Exercer a fiscalização dos serviços contratados por intermédio da Assessoria 

Policial Militar. 

4.7. A CONTRATANTE indicará, logo após a assinatura do contrato, um representante, 

que será o responsável pelo acompanhamento do contrato e pelos contatos com a 

CONTRATADA durante a execução do contrato. 

4.8. Comunicar à CONTRATADA qualquer sinistro ocorrido com qualquer equipamento 

ou acessório e determinar que o substitua, reponha ou providencie o reparo, conforme 

o caso. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO, DA 

VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. 

5.1. O prazo para entrega e instalação do equipamento locado será de 30 (trinta) dias 

corridos, contado da ordem de início do contrato pela adjudicatária. 

5.2. O presente ajuste vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados a partir 

da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado, até o limite legal nos termos 

do art. 57, II da Lei Federal 8.666/93 e alterações e Lei Municipal 13.278/02 e 

modificações, desde que não haja oposição das partes, manifestada por escrito, com 

antecedência de 60 (sessenta) dias do término da vigência do ajuste;  

5.3. A oposição de qualquer das partes à prorrogação contratual, não constitui 

denúncia do ajuste. Entretanto, à Contratante, fica assegurado o direito de fixar o termo 

final de até 90 (noventa) dias contados a partir do término da vigência do ajuste ou de 

sua eventual prorrogação, observado o limite legal de 60 (sessenta) meses. 

5.4. Dar-se-á a rescisão em qualquer das hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93 

e suas respectivas modificações com as condições ali indicadas. Entretanto, à 

CONTRATANTE no interesse público é assegurado o direito de exigir que a 

CONTRATADA, conforme o caso, continue a execução dos serviços nos termos 

contratuais, durante um período de até 90 (noventa) dias, a fim de se evitar brusca 

interrupção dos serviços avençados, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

neste ajuste. 

5.5. O ajuste poderá ser alterado ou rescindido nas hipóteses previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO: 

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

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como a prestação de serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

6.2. O(s) fiscal(is) deste contrato e seu(s) suplente(s) foram indicados através do 

despacho do ordenador de despesas da Unidade Orçamentária, conforme documento 

SEI 072678201. 
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6.3. A fiscalização encaminhará as ocorrências e informará a gravidade das infrações à 

Coordenadoria de Administração e Finanças/SGM para o processamento das 

penalidades. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO, DO PREÇO E DO REAJUSTE 

7.1. O valor total da prestação do serviço contratado é de R$ 13.999,92 (treze mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) mensal, sendo R$ 

167.999,04 (cento e sessenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e quatro 

centavos) anual. 

7.2. 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 de cada parcela, desde que esteja devidamente atestada pelo setor 

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

7.3.  As despesas com a execução do presente ajuste serão cobertas, no corrente 

exercício pela Nota de Empenho nº 94.824/2022, no valor de R$ 27.999,84 (vinte e 

sete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), onerando, 

respectivamente, a dotação nº. 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 e o 

restante deverá onerar a dotação do exercício subsequente, respeitando o princípio 

da anualidade. 

7.4. O valor contratual a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE remunera 

todos os custos necessários para a realização e fiel execução dos serviços objeto 

deste ajuste, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à 

CONTRATADA; 

7.5.  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. 

7.6. Durante o prazo de vigência do presente ajuste, fica vedada a aplicação de 

reajuste econômico e revisão de preços, nos termos do Decreto Municipal 57.580/17 

e Portaria SF 389/17 ou até que novas normas do Governo venham permiti-lo. 
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7.7. Na prorrogação, desde que cumprido o período determinado no item anterior, 

poderá ser concedido reajuste econômico nos termos do Decreto nº 57.580/17 e 

Portaria SF 389/17, pelo índice IPC-FIPE. 

7.8. Na eventualidade de extinção do índice de reajuste pactuado na subcláusula 

anterior, o mesmo será oportunamente substituído por um que vier a ser definido 

como aplicável e regulamentado por Portaria expedida pela Secretaria da Fazenda. 

7.9. 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 

e 92/2014 e 170/2020. 

7.10. 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. 

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

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

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, em 

especial as contidas em seu artigo 87. 

8.1.1. 1% (um por cento) do valor total do contrato para cada dia de atraso na 

instalação programada, conforme o que dispõe o item 5.1 da Cláusula deste 

contrato, após o que incorrerá em inexecução parcial ou total do ajuste, nas formas 

estabelecidas nos subitens 8.1.6 ou 8.1.7 desta Cláusula. 

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

de multa pecuniária nos percentuais e casos abaixo: 

8.1.3. 5% (cinco por cento) do valor TOTAL do Contrato, por não atender a 

convocação, não assinar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, sem 

justificativa aceita pela Administração. 
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8.1.4. 3% (três por cento) sobre o valor mensal do ajuste por deixar de atender 

qualquer obrigação contida no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante 

deste Contrato. 

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

serviços, restará configurada a inexecução total do Ajuste (item 8.1.7), operando-se 

sua rescisão.  

8.1.6. 10% (dez por cento) sobre o valor mensal, por inexecução parcial. 

8.1.7. 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, por inexecução total as 

demais penalidades não poderão ultrapassar o limite da inexecução total. 

8.2. As multas serão calculadas sobre o valor total do Ajuste, exceto as 

mencionadas nos itens (8.1.4) e (8.1.6), que serão calculadas sobre o valor mensal 

do contrato sendo que a aplicação de uma não exclui a aplicação das demais. 

8.3. As multas serão descontadas do pagamento devido ou inscritas como dívida 

ativa sujeitas à cobrança executiva. 

8.4.  São aplicáveis à presente licitação, inclusive, as sanções penais 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor. 

8.5. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 

2º, do art. 87 da Lei Federal 8.666/93. 

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

data de intimação da empresa apenada. A critério da CONTRATANTE e em sendo 

possível, o valor devido será descontado da importância que a CONTRATADA tenha 

a receber.  

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

9.1. O objeto deste Ajuste será recebido pela Unidade Requisitante, consoante o 

disposto no artigo 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

10.1 O contrato será firmado em conformidade com as Leis Federais nº s 10.520/02 

e 8.666/93 e alterações, combinada com a Lei Municipal nº 13.278/02.  

YONGJIAN 
CHEN:0625
7245770

Assinado de forma 
digital por YONGJIAN 
CHEN:06257245770 
Dados: 2022.11.03 
10:51:20 -03'00'



 
 

CONTRATO N.º 29/2022-SGM 
 

Página 9 de 10 

10.2. Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer das hipóteses previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e modificações e Lei Municipal nº 13.278/02 e alterações, com 

as condições ali indicadas. Entretanto, à Contratante, no interesse público, é 

assegurado o direito de exigir que a Contratada, conforme o caso, continue a 

execução dos serviços, durante um período de até 60 (sessenta) dias a fim de se 

evitar brusca interrupção dos serviços avençados, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas neste ajuste. 

10.2.1. A oposição de qualquer das partes à prorrogação contratual, não constitui 

denúncia do ajuste. Entretanto, à Contratante, fica assegurado o direito de fixar o 

termo final de até 90 (noventa) dias contados a partir do término da vigência do 

contrato ou de sua eventual prorrogação, observado o limite legal de 60 (sessenta) 

meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 

11.1. 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 SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A Contratada se obriga a manter durante a execução do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação originadas na Licitação. 

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

Pregão n.º 31/2022-SGM, seus Anexos, bem como a proposta apresentada pelo 

licitante vencedor, independentemente de sua transcrição. 

12.2. 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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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. 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 novembro de 2022 

 

 

 

 

TATIANA REGINA RENNO SUTTO 
Chefe de Gabinete 

SGM 
 

 

 

 

YONGJIAN CHEN 
Diretor Geral 

NUCTECH DO BRASIL LTDA 

 

 

 

Testemunhas 

 

 

1. ____________________________         2. ___________________________. 

     RG/RF:                                                        RG/RF: 
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