
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
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TERIMO DE CONTRATO nH 006/AIV1LURB/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8310.2021/0000352-0

CO NT RAT ANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBAN A - AM LURB

CONTRATADA: FUNDA^AO INSTITUTO DE ADMINISTRAC AO - FI A

VALOR: RS 7.980.000,00 (scte milhoes, novcccntos e oitcnta mil reais).

PERIODO DE VIGENCIA: 24 (vinte e quatro) Meses

NOT A DE EM PEN HO: 176/2021 (no valor principal (P0) de R$ 3.544.012,00 (ires milhoes. 
quinhentos e quarenla e quatro mil e doze reais), para cobertura parcial das despesas em epigrafe. 
observado o principio da anualidade).

OB.IETO: "Prestavao de serviyos tecnicos especializados com vistas a apoiar a Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB no desenvolvimento de estrategias baseadas em 
inteligencia de mercado com vistas a qualillcacao dos mecanismos de produ^ao e de comercializagao 
dos Residues reciclaveis/reutilizaveis secos deeorrentes da coleta seletiva da Cidade de Sao Paulo, 
conforme estabelecido no TERMO DE REFERENCIA."

Aos 11 (onze) dias do mes de mar^o do ano de dois mil e vinte, nesta Capital, na sede da 
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB. situada na Rua 
Azurita, n° 100. Caninde, Sao Paulo, SP. neste ato representado pelo Presidente, Senhor 
ROBERTO SERRONI PEROSA doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do 
outro FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO - FI A, com de sede a Rua Jose Alves 

Cunha Lima. 172
44.315.919/0001-40, por sens procuradores Sr. RICARDO LUIZ CAMARGO, brasileiro, casado, 
professor universilario, portador da Cedula de Identidade RG n° 18.908.263-X SSP-SP e inscrito no 
CPF sob o n° 076.256.068-13 e Sr. FABIO OGAWA HASHIMOTO, brasileiro, casado, professor 
universilario. portador da Cedula de Identidade RG n° 25.188.422-3 SSP-SP e inscrito no CPF sob o 
n° 285.616.988-02, ambos com endere^o comercial na sede da outorgante, doravante simplesmente 
designada CONTRATADA, resol vein ajustar o presente Contrato, que se regera pelas disposiv'oes 
da Lei Municipal n° 13.278 de 07 de Janeiro de 2002, do Decreto Municipal n° 44.279 de 24 de 
dezembro de 2003 c Decreto 56.633 de 23 de novembro de 2015, da Lei Federal n° 8.666/93. com as 
altcraQoes introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94 e 9.648/98, das demais normas aplicaveis a 
espccie e pelas seguintes elausulas e condi^des cspecificas:

Sao Paulo/SP. inscrita no CNPJ de n.°CEP 05360-050Butanta

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, 100 - Caninde.

Telefone: (11) 3397-1777
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CON PRATO

LI Constitui objeto deste Contrato a prestavao de servi^os tecnicos especializados com vistas a 
apoiar a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB no desenvolvimento de 
estrategias baseadas em inteligencia de mercado com vistas a qualificavao dos mecanismos de 
produvao e de comercializavao dos Residuos reciclaveis/reutilizaveis secos decorrentes da 
coleta seletiva da Cidade de Sao Paulo, conforme estabelecido no TERMO DE 
REFERENCIA.

Compoe o prcsentc Contrato, independentemente de transcri^ao, todos os documentos 
constantes do Processo Administrativo n° S310.2021/0000352-0 em especial o Pernio de 
Referencia (039614799) e a proposta (039616973) da CONTRATADA.

1.2

Os services avent^ados serao prestados em absoluta consonancia com a legislapao positiva 
aplicavel e com os prindpios norteadores da Administrav'ao Publica, tendo por premissa a 
supremacia do interesse publico tutelado na presente contratavao.

1.3

A presente contrata^ao e para a entrega dos produtos desenvolvidos pela CONTRA PADA. 
conforme especificado no Termo de Referencia (039614799) e na proposta (039616973), 
obedecendo ao cronograma de entregas estabelecido.

1.4

Para parte, tambem, deste Contrato, mediante termo aditivo. quaisquer modifica^oes que 
venham a acrescer. reduzir ou alterar o escopo ora eontratado.

1.5

O presente ajuste sera executado integralmente pela CON 1 RATADA, nao sendo autorizada 
a cessao, a transfercncia ou a subcontrata^ao do objeto.

1.6

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 O presente ajuste possui regime de execu^ao na modalidadc de empreitada por preQO global, 
sendo os pagamentos real izados com a entrega c aprova^ao de cada um dos produtos 
especillcados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS

O valor do presente Contrato e de RS 7.980.000,00 (sete milhoes, novecentos e oitenta 
mil rcais).

3.1

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, n? 100 - Caninde.

Telefone: (11) 3397- 1777
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As despesas correspondentes onerarao as dota^oes or^amentarias n° 
81.10.15.452.3005.6.006.3.3.90.39.00.00 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
Opcrav'ao c manuten^ao das centrais de triagem - Coleta Seletiva — Outros Servi^os de 
Terceiros - Pessoa Juridica - Tesouro Municipal conforme Nota de Empenho n° 176/2021 
(no valor principal (P0) de R$ 3.544.012.00 (tres milhoes, quinhentos e quarcnta e quatro 
mil e doze reais), para cobertura parcial das despesas cm epigrafe, observado o principio da 
anualidade).

3.2

Quando da mudan^a do exercicio financeiro sera observado o principio da anualidade 
oryamentaria.

3.3

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 () prazo para execuyao dos serviyos. objeto deste Contrato, sera de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar da data da “Ordem de Im'cio dos Serviyos", emitida pela AMLURB, podendo ser 
prorrogado por iguais on menores periodos, observados os limites e exigencia da legislayao 
positiva aplicavel.

CLAUSULA QUINTA - DOS PREQOS DOS REAJUSTES E DA GARANTIA 
CONTRATUAL

O valor contratualmente estabelecido remunerara a execuyao do ajuste, compreendendo todo 
e qualquer custo necessario ao desenvolvimenlo e enlrega dos produtos, tais como: mao de 
obra, equipamentos, materiais. transporte. encargos de lodas as naturezas e demais 
despesas. de modo que nenhuma outra remunerayao sera devida a CONTRATADA. alem 
daquela ora contratada.

5.1

Para fins de reajustamento, em conformidade com o § 1°, do artigo 3°, da Lei Federal n° 
10.192/2001. o lo (Indice Inicial) c o Po (Preyo Inicial) terao como data base aquela 
correspondente a data limitc para apresentayao da proposta c o primeiro reajuste economico 
dar-se-a 12 (doze) meses apos essa data, conforme Decreto n° 48.971. de 27 de novembro de 
2007.

5.2

Obedecidas as disposiyoes do § 4°, do artigo 4°. do Decreto Municipal n° 25.236. de 
29.12.1987, e suas alterayoes posteriores, a concessao de reajuste de preyos, devera levari 
sempre em conta a periodicidade minima de 1 (urn) ano, aplicando-se o equivalente ao]

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, n? lOO-Caninde.

Telefone: (11) 3397 - 1777
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centro da meta de inila^ao fixada pelo Conselho Monetario Nacional - CMN, valida no 
momenlo da aplica^ao do reajuste, nos termos do Art. 7° do Decreto Municipal n° 57.580 de 
19 de Janeiro de 2017.

5.3.2. Ficara vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.

5.3.3 A aplica^ao de novos reajustes devera considerar a data e os valores do reajuste anterior, 
restando vedada a aplica^ao de indices acumulados por um periodo superior a 12 (doze) 
meses.

5.4. As condiyoes on periodicidade dos reajustamentos de preyos acima estipulados poderao vir a 
ser alterados, caso ocorra a superveniencia de normas federais on municipais que disponham 
de forma diversa sobre a materia.

5.5. As hipoteses excepcionais on de revisao de preyos serao tratadas de acordo com a legislayao 
vigente e exigirao detida analise economica para avaliayao de eventual desequilibrio 
economico-linanceiro do contrato.

5.6 A Contratada devera prestar garantia. cm qualquer das modalidades previstas no artigo 56. da Lei 
Federal n° 8.666/93, equivalentc a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. observado o 
disposto na Portaria SF n° 76 de 22 de maryo de 2019 da Secretaria Municipal de Fazenda, que 
sera restituida. apos recebimento definitivo do objeto contratual. mediante requerimento da 
contratada obedecida as normas aplicaveis a especie.

Fica prevista tambem, validade de 180 (cento e oitenta) dias apos o termino do prazo 
contratual.

5.6.1

CLAUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO

A CONTRATADA apresentara a fatura de cada uma das entregas efetuadas em 
conformidade com o cronograma ajustado.

6.1

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar os documentos no processamento de 
cada mediyao e em conformidade com os dispositivos de Decreto 54.873/14, regulamentado 
pela Portaria SF 170/2020.

6.2

6.2.1. Serao aceitas como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de negativas 
e certidoes positivas que noticiem em seu corpo que os debitos estao judicialmente

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, n? 100 - Caninde.

Telefone: (11) 3397 - 1777 4
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garantidos on com sua exigibilidade suspensa.

No processamento faturamento correspondente a presta^ao de services realizados sera retida 
a parcela correspondente ao ISS- Imposto sobre Servi90s, nos termos da Lei Municipal no 
13.701, de 24 de dezembro de 2003. Decreto no 53.151. de 17 de maio de 2012, relative aos 
services executados. sent prejuizo de oulras retenQoes determinadas por legisla^ao propria.

6.3

O faturamento final dos services somente sera encaminhado a pagamento quando resolvidas 
todas as divergencias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato.

6.4

Caso venha ocorrer a necessidade de providencias complementares por parte da 
CONTRATADA, a Ouencia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 
partir da data cm que estas forem cumpridas.

6.5

A CONTRATADA c rcsponsavcl pcla corrcgao dos dados apresentados, bem como por 
erros e omissoes.

6.6

Por ocasiao do pagamento final, a CON I RA LADA fica obrigada a fazer a prova da quita^ao 
dos tributes cxigidos pcla legislate.

6.7

CLAUSULA SH I IMA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado por credito em conta corrente em uma das agencias do Banco do 
Brasil S/A indicada pcla CONTRATADA em 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
entrega do produto respective, devidamente certificada pelo departamento responsavel e 
observadas as disposi^oes do Decreto n° 51.197 publicado no DOC em 23 de Janeiro de 
2010 ePortariaSFn0 045/94.

7.1

7.1.1. Fica vedada a indicate de conta corrente de titular delentor de CNPJ diverse da 
CONTRATADA. ainda que de matriz ou filial.

Havera compensa^ao fmanceira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, 
mediante requerimento a ser formal izado pcla Contratada. nos termos da Portaria SF n° 
05/2012.

72

Para fins de ealculo da compensagao fmanceira, o valor do principal devido sera reajustado 
utilizando-se o indice oficial de remuncragao basica da caderneta de poupan^a e de juros

73

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, n? 100 - Caninde.

Telefone: (11) 3397- 1777 5
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simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupan^a para fins de 
compensa^ao da mora (TR + 0.5% “pro-rata tempore*'), observando se. para tanto, o periodo 
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento 
efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais.7.4

Os pagamentos, efetuados com a entrcga dos produtos nas conduces ora estipuladas, 
ocorrerao obedecendo o cronograma contido do doc. SHI 039616973.

75

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZA^AO

A FiscalizaQao do presente Contrato sera exercida pela Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana - AMLURB ou a quern ela designar.

8.1

A a9ao ou omissao total ou parcial da FiscalizaQao nao eximira a CONTRATADA das 
responsabilidades contratuais.

8.2

CLAUSULA NONA - DO RHCEBIMENTO DO OBJETO DO CONT RATO

A presente contrataQao consiste no desenvolvimento e entrcga dos produtos elencados no 
respectivo Termo de Referencia. em consonancia com o cronograma avenyado. Desta forma, 
o recebimento de cada produto consistira na respectiva parcela do objeto.

9.1

Apos a conclusao das entregas, para efeito de cncerramcnto formal do ajuste. sera emitido 
“Termo de Recebimento Definitivo”, lavrado cm ate 90 (noventa) dias corridos apos o 
ultimo pagamento efetuado.

92

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 Compete a CONTRATADA:

Manter durante toda execuyao do contrato as condiyoes que ensejaram a sua 
contratayao. inclusive no que se refere as regularidades fiscais e as qualificayoes 
apresentadas e constantes do respectivo process© administrativo.

10.1.1

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, r\9 100-Caninde. ^

Telefone: (11) 3397- 1777 •kr ‘
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Assumir integral responsabilidade pela boa elabora^ao e eficiencia dos servivos 
que execLitar. de acordo com o ora ajustado, hem como pelos danos decorrentes 
da realiza^ao dos referidos trabalhos. inclusive quanto a terceiros.

10.1.2

Responder pelas a^des e/ou omissoes do seus funcionarios, prepostos on 
prestadores de services durante as atividades de dcsenvolvimento dos produtos 
contratados.

10.1.3

Obedecer todas as normas aplicaveis a execuyao do ajuste, inclusive aquelas 
pertinentes ao funcionamento da AMLURB e de outras entidades/institui^des 
publicas ou privadas que tenham rela^ao com a execugao do objeto.

10.1.4

Oriental- seus funcionarios. prepostos ou prestadores de servi^os quanto as normas 
de conduta, a fim de evitar procedimentos inadequados e/ou ilegais.

10.1.5

Participar obrigatoriamente de reunioes convocadas pela CONTRA TAN TE.10.1.6

Comunicar a CONTRATANTE. todas as circunstancias ou ocorrencia que, 
constituindo motivos de forya maior. impeya ou venham a impedir a correta 
execuyao dos serviyos.

10.1.7

Zelar pelo patrimonio Municipal que tenha relayao e/ou seja utilizado durante a 
execuyao ajuste, assumindo, quando for o caso. a responsabilidade pela sua 
integridade.

10.1.8

Indicar o preposto que a representara durante a vigencia do Contrato.10.1.9

Substituir prontamente e independente de manifestayao da CONTRATANTE 
quaisquer de seus funcionarios, prepostos ou prestadores de serviyos que infringirem 
quais normas de conduta aplicaveis aos contratos celebrados com o Poder Publico, 
sem prejuizo de eventuais medidas cabiveis.

10.1.10

Atender todas as exigencias contidas no Termo de Referencia e Diretrizes Basicas 
de Seguranya do Trabalho mesmo que nao transcritas no presente Termo de 
Contrato.

10.1.11

10.2 Compete a CONTRATANTE:

Esclarecer as di'ividas que Ihc sejam apresentadas pela CON I RA I ADA.10.2.1

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, n? 100-Caninde.

Telefone: (11) 3397- 1777 7
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Expedir. por escrito, as determinagdes e comunica^oes dirigidas aCONTRATADA.10.2.2

Receber os produtos conlbrme estabelece o Termo de Referenda, analisa-los e 
promover o respectivo aceite na forma ora ajustada.

10.2.3

Promover o pagamento dos produtos entregues no prazo prcvisto neste contrato.10.2.4

Acompanhar os trabalhos, desde o im'do ate a aceitagao definitiva. verificando a 
perfeita execugao e o atendimento das espedficagdes. bem como solucionar os 
problemas executivos.

10.2.5

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes 
legais que o regem.

10.2.6

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PEN ALIDADES

11.1 A CONTRATADA, alem das sangdes previstas no Capftulo IV, Segao II da Lei Federal n° 
8.666/93 e alteragdes posteriores. estara sujeita ainda as seguintes multas. cujo calculo tomara 
por base o valor eontratado:

Malta por dia de atraso cm relagao aos prazos fixados: 0.1% (zero virgula um por 
cento) sobre o valor contratual;

11.1.1

11.1.2 Malta pelo descamprimento de clausula do escopo eontratado: 2,5% (dois virgula 
cineo por cento) sobre o valor contratual:

11.1.3 Malta por desatendimcnto das dctcrmina^dcs da autoridade designada para 
acompanhar c fiscalizar a execugao do Contrato: 2,5% (dois virgula cineo por cento) 
sobre o valor contratual:

11.1.4 Malta pela inexecugao total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor 
contratual;

1 1.2 A CONTRATADA estara sujeita ainda, as sanydes penais previstas na Seyao III do Capitulo 
IV da Lei Federal 8.666/93 e suas alteraydes posteriores.

11.3As penalidades sao independentes e a aplicayao de uma nao exclui a de outras.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
Rua Azurita, n? 100-Caninde.

Telefone: (11) 3397- 1777
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0 pagamento da multa, que constituira onus exclusive da CONTRATADA, nao a liberara 
das respectivas obl igates e penalidades estabelecidas no Contrato.

11.4

() valor da multa sera atualizado monetariamente. nos termos da Lei n° 10.734/89. Decreto 
n° 31.503/92. e alteragoes subsequentes.

11.6 () prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimayao da
empresa apenada. easo nao tenham sido descontados pagamentos efetuados. Nao havendo 
desconto nem pagamento, o valor das multas sera cobrado judicialmente em process© de 
execuyao. assegurada a ampla defesa.

11.7 As multas poderao ser descontadas do pagamento devido ou por intermedio da retenyao de 
creditos decoirentes do contrato ate os limites do valor apurado, conforme dispoe o paragratb 
unico do artigo 55 do Decreto Municipal n° 44.279/2003.

Sobre o valor das multas nao pagas no prazo previslo neste item havera a incidencia 
de juros de mora. nos termos do disposto no artigo 406 do Codigo Civil Brasileiro.

11.7.1

11.8 Das decisoes de aplicayao de penal idade cabera recurso nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal n° 8.666/93, observado os prazos nele fixados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

Sob pena de rescisao automatiea, a CONTRATADA nao podera transferir ou 
subcontratar no todo ou cm parte, as obrigayoes assumidas.

12.1

Constituem motivos para rescisao de pleno direito desle Contrato. independente de 
interpelayao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterayoes posteriores. e paragratb unico do artigo 29 da Lei Municipal 
n° 13.278/02.

12.2

V
Se a CONTRATADA interromper os trabalhos sem motivo justificado por mais 

de 10 (dez) dias consecutivos.
12.2.1

Quando Hear evidenciada a incapacidade tecnica ou inidoneidade da 
CONTRATADA.

12.2.2

Se a CONTRATADA recusar-se a receber qualquer solicitayao para execuyac12.2.3
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 

Rua Azurita, n? 100 - Caninde.
Telefone: (11) 3397- 1777 9
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dos trabalhos, previstos no Termo de Referencia. insistindo em faze-los com 
impericia ou desleixo, e uso de tecnica inadequada.

12.3 Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reeonhece, neste ato, os 
direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTLRA(,'OLS DO CONTRATO

13.1 O Contrato podera ser alterado conforme o disposto no artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alteravoes posteriores. regendo-se os acrescimos e supressoes que se fizerem nos 
servigos pelas disposigoes seguintes:

a) A CON I RA FADA flea obrigada a aceitar pelos mesmos pre^os e nas mesmas condi^oes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que importem em ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado;

b) Toda c qualquer alterapao contratual devera ser previamente justificada por escrito e 
autorizada por autoridade competente, devendo ser fonnalizada por "Termo de 
Aditamento” lavrado no processo originario.

CLAUSULA DECIMA QUART A - DA FORQA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1 A ocorrencia de caso fortuito ou for^a maior. impeditiva da execuvao do Contrato, podera 
ensejar. a criterio da CONTRATANTE suspensao ou rescisao do ajuste.

14.2 Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recome^ara a correr, pelo lapso de tempt) que 
faltava para sua complementagao. mediante a expediyao da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ANTICORRUPQAO

15.1 Para a execu^ao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer 
a dar a quern 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. doa^ao, 
compensate, vanlagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer especie 
que constituam pratica ilegal ou de corrupt^, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste contrato. ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
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seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Fica eleito o foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais 
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Piiblica. para dirimir eventual 
controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa se allgurar.

E. por estarcm justas e contratadas, lavrou-se o presente Instrumento. cm 02 (duas) vias de 
igual teor e validade que, lidas e achadas conforme, sao assinadas e rubricadas pclas partes 
eontratantes e testemunhas.

Pela CONTRATANTE:

ROBERTO SERRONI PEROSA
prf'sidente
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