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CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO 

                               SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 

CONTRATADA: ENGEPREDIO MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI EPP 

 

 

 

 

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem 
geral, em paredes e esquadrias metálicas para manutenção e conservação das fachadas internas do 
Edifício Conde Matarazzo com renovação de pintura, conforme especificações do Termo de Referência 
do Edital 02/2022-SGM. 

 

 

 

 

VALOR DO CONTRATO: R$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais). 

 

 

 

 

NOTA DE EMPENHO Nº.:  38.558/2022 

 

 

 

DOTAÇÃO Nº.:  11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 

  

  

 

 

PROCESSO Nº.: º 6011.2022/0000045-0 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria de 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: 010002- 900, neste ato representada por sua chefe de Gabinete senhora 
TATIANA REGINA RENNO SUTTO doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e   de   outro 
lado a empresa ENGEPREDIO MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 
28.543.654/0001-80, com sede na Comarca de Campinas – Estado de São Paulo, na Rua Professor Jorge 
Hennings n.º 303 – Jardim Chapadão – CEP: 13070-142, neste ato representada por seu proprietário, 
senhor JULIO CESAR PRADO ALVES, conforme documento comprobatório, doravante simplesmente 
denominada CONTRATADA, firmam, à vista dos elementos constantes do processo administrativo n.º 
6011.2022/0000045-0,  em especial da decisão ali encartada sob documento n.º 061914536, 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 lavagem geral em paredes e 
esquadrias metálicas para manutenção e conservação das fachadas internas do Ed. 
Conde Matarazzo, com renovação de pintura, conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital 
02/2022-SGM.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL DE EXECUÇÂO DO SERVIÇO  

 

2.1. Local de execução será no Viaduto do Chá, nº 15, no Edifício Matarazzo – Centro – São Paulo – 
SP -  CEP: 01002-900, devendo ser agendado com a senhora Mariane Capricho pelo telefone (11) 
3113-9853 ou por e-mail: mcapricho@prefeitura.sp.gov.br ou com a senhora Thamy Mooara 
Gonçalves Macedo, pelo telefone (11) 3113-9310, ou por e-mail: tmacedo@prefeitura.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
3.1. Deverão ser observadas as descrições e especificações técnicas constantes do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital, que faz parte integrante deste ajuste. 

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 
12.2.2. do presente ajuste. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1. Os serviços serão executados conforme especificações Técnicas dispostas no do Anexo I- 
Termo de Referência do Edital 02/2022-SGM. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO 

 

5.1. O prazo total para execução dos serviços do objeto licitado será de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados da emissão da ordem de início. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 

6.1. Período mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do ateste final da execução do serviço. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Fornecer e conservar equipamentos mecânicos e ferramental necessário, disponibilizar mão de 
obra idônea, comprovadamente qualificada e experiente. 

7.2. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) devidamente assinado por um profissional cadastrado no CREA (Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme Resolução 
Confea nº 266/79, contemplando o rol de responsáveis técnicos, em vigor e devidamente atualizada 
em todos os seus dados, em razão do disposto no artigo 6º da Lei nº 5.194/66; 

7.3. A CONTRATADA deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, devidamente registrado que será o Responsável pela supervisão dos serviços, indicado na 
celebração do Contrato para a emissão da ART/RRT e laudos quando solicitado, nos termos do Artigo 
30, §1o, Inciso I da Lei 8.666/93, detentor (es) de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, 3 acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s), expedido pela entidade 
profissional competente, comprovando a execução de obras ou serviços com características 
semelhantes ao objeto da presente licitação. A comprovação de vínculo profissional pode se dar 
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho, admitindo-se a contratação de profissional autônomo, que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos moldes da Súmula nº 25 de Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo; 

7.4.  Contratada obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com o disposto na Portaria 
137/18, e suas alterações posteriores, que regulamenta a restrição ao trânsito de caminhões na Zona 
de Máxima Restrição de Circulação; 

7.5. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, CREA ou CAU e Código 
Civil. 

7.6. Cumprir fielmente todas as disposições e acordos relativos à legislação fiscal, social e trabalhista 
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato, 
assumindo a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente do trabalho, que 
incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto deste Contrato e deverá também, atender ao 
estabelecido no Art. 71 e respectivos parágrafos da Lei 8.666/93, no que tange aos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

7.7. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho 
relacionados à execução dos serviços contratados, bem como, responder por todos os danos 
materiais e pessoais causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na 
execução dos serviços, na forma do Art. 70 da Lei 8.666/93; 

7.8. Fornecer aos seus funcionários uniformes, equipamentos de segurança e de proteção individual 
(EPI) e de proteção coletiva (EPC), de acordo com a função de cada um, zelando para que os mesmos 
sejam correta e continuamente utilizados. Os funcionários deverão estar sempre limpos, asseados e 
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identificados mediante o uso permanente do crachá, compatível com a tecnologia de controle de 
acesso já existente nos edifícios. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1. Exercer a fiscalização dos serviços por funcionários especialmente designados, verificando se, no 
desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo cumpridas as especificações previstas no edital, 
proposta e contrato de forma satisfatória, e documentando as ocorrências havidas. 
8.2. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da CONTRATADA e, se 
necessário, ao Engenheiro responsável, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo. 
8.3. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços contratados, tais como: fornecer crachá para acesso às dependências da 
CONTRATANTE, designar local para guardar os materiais e equipamentos e local para vestiário. 
8.4. Prestar à CONTRATADA, e a seus representantes e funcionários, todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.  
8.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, 
correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA, no prazo pactuado, 
mediante as notas fiscais/faturas de serviço, devidamente atestadas, comunicando à CONTRATADA, 
por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço de cobrança. 
8.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 
quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO, DO PREÇO  

 
9.1. O valor total para a presente contratação, conforme objeto licitado considerando todos os 
serviços especificados no Termo de Referência anexo I do Edital, incluindo o fornecimento dos 
materiais necessários para execução é de R$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos 
reais) 

9.2. 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 do objeto do contrato, desde que esteja devidamente 
atestada pelo setor competente, a fiel e regular prestação dos serviços, objeto deste Ajuste. 

9.3. As despesas com a execução do presente, no corrente exercício, serão cobertas pela Nota de 
Empenho nº 38.558/2022, dotação orçamentária nº 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.1. 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.  
 
10.2. 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 061914536. 
 
10.3. A fiscalização encaminhará as ocorrências e informará a gravidade das infrações à Coordenação 
de Administração e Finanças/SGM para o processamento das penalidades. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

 
11.1. O período de vigência contratual será de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão da 
ordem de início, após o ateste final na execução do serviço, dará início ao prazo de garantia conforme 
item 6.1. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

 
12.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, em especial a 
contida em seu Artigo 87.  

12.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, será aplicada penalidade de multa pecuniária 
nos percentuais e casos abaixo elencados: 

12.2.1.  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. 

12.2.1.1. Decorrido o prazo acumulado de 20 (vinte) dias de atraso na prestação dos serviços, poderá, 
a critério da Coordenação de Administração e Finanças, devidamente justificado: 

12.2.1.1.1. Restar configurada a inexecução total do Ajuste (item 12.2.4), operando-se sua rescisão.  

12.2.1.1.2 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 12.2.4. 

12.2.1.1.3 A decisão do item 12.2.1.1.2 poderá ser revista a qualquer tempo. 

12.2.2. 3% (três por cento) do valor total do contrato, por descumprimento do estabelecido na 
cláusula 3.2, deste Ajuste.  

12.2.3.  5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por inexecução parcial. 

12.2.4.  20% (vinte por cento) do valor total do contrato, por inexecução total. 

12.3. As multas serão calculadas sobre o valor total do objeto inexecutado, em conformidade com 
este ajuste.  

12.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. 

12.5. 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 TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
13.1 - O objeto desta licitação será recebido pela Unidade Requisitante, consoante o disposto no 
artigo 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
14.1. Dar-se-á a rescisão ou alteração do Contrato em qualquer das hipóteses previstas na Lei Federal 
8.666/93 e suas respectivas modificações com as condições ali indicadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1. Ficam vinculados a este contrato, para todos os efeitos legais, o Edital de Pregão n.º 02/2022-
SGM, seus Anexos e, bem como, a proposta e a planilha de custos, apresentada pelo licitante 
vencedor, independentemente de sua transcrição. 

15.2. A Contratada se obriga a manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação originadas na Licitação. 

15.3. 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. 

15.4. 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. 

15.5. Fica eleito o Foro 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 abril de 2022. 

 
 
 

 
TATIANA REGINA RENNO SUTTO 

Chefe de Gabinete 
SGM 

 
 

 
JULIO CESAR PRADO ALVES 

Proprietário 
ENGEPREDIO MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI. 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. Nome: __________________________________ 2. Nome: ___________________________ 
     RG/RF                                                                                  RG/RF 
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