
DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem como ortmrrr a ^CONTRATAÇÃO D.-.

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO URBANÍSTICO, MEMORIAL
DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DL

CÁLCULO PARA MODAL CICLOVIÁRIO (PERCURSO DE 12 KM) E CALÇADAS VERDES I:
ACESSÍVEIS (AV. GOIÁS), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - SELEÇÃO 2017/2018 - AVANÇAR CIDADES/PAC MOBILIDADE URBANA -

GRUPO 1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO MOTORIZADOS, SOB CONTRATO DE
FINANCIAMENTO/REPASSE A SER CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO

SUL E A UNIÃO FEDERAL, POR INERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO

cidade de São Caetano douSul, Estado ae São Pauic, rr.-
sitaado na Ri.a Eduardo Prado n:) ,001, comeateceram as oar:*es -.re..^ - •• '..,
6 soriveo OLOOaC^s, a sane i : ae sai lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

DO SUL, sscida.es se direito publico interno, insciit;^ no 'ddoddl1 t .;. .  ..

59.30".090/000p-7t, neste ate representada ocr seu Secretário Municipal de

Mobilidade  Urbana,  GEOVÁ MARIA FARIA, brasilei.ro,   es du,  enp-u rt . ,

portador da Cedida de identidade RG n G . 032 .-156-2 o i • r er i t -• no t::~,'dF • . :;•

o n 080.909.320-20, doravante denominado siaio.í esnen -'. "CONTRATANTE1',

outro lado, TC URBES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - EPP,  o , v  ::

Consolação,  n. 2014, sala B, conjunto 32 - Sãc Paulmvii, In•.:••.. ; l .. a :.u ; . -.

sob  o  n.  09. 024 . l"1 l/CCOi-88,  nesta  ato  repres-ntaan  r •:..-.  : .. ..
procuradoria;, RICARDO CORRÊA DA SILVA, portador (a'• da ::0ucl::. ae dj.i   ,

de PG d  22 . 619. 385-6,  inscrito (a) no CPF/MF sob  o :d 27 9. :-:: :."••••:'-•

doravante denominada sirnp.lesm.ente "CONTRATADA" e, na presença das test emur a . s

adiante  nomeadas,  pelas  partes  contratantes  me  roa  cito  ou-  na'7rtri

convencionados firmar, corno firmado tem, o presente a tent r at ação er. -pinr ;'i ,

mediante cláusulas e condições aue mutuamente aceitam e ouinirriam -i sub- o :

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO URBANÍSTICO, MEMORIAL

DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO P^U A MOD^L

CICLOVIÁRIO (PERCURSO DE 12 KM) E CALÇADAS VERDi^ L
ACESSÍVEIS (AV. GOIÁS), NESTE MUNICÍPIO, REFERLN1L

AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SELEÇÃO

2017/2018 - AVANÇAR CIDADES/PAC MOBILIDADE URBANA ~
GRUPO 1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO

MOTORIZADOS, SOB CONTRATO DE FINANCIAMENTO/REPASSE

A SER CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO

SUL E A UNIÃO FEDERAL, POR INERMÉDIO DO MINISTÉRIO

DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL."

Aos ^ cios de mêt de  -^mWde 2.019 'atum r ^ e ,  - • •:• . -. . • •
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CLÁUSULA SÉTIMA: As medições e atestes dos serviços executados, para
de pagamento, serão feitas pela Secretaria Municipal de aforas az Habb.
SEOHAE, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias corridos a inf a:isr-se •
da Ordem cba Serviço expedida pela Secretaria Muni.cical do íiobi". toa o-,

- SRMOR.

CLÁUSULA OITAVA: Na ocorrência d^ - cxOn^A ai^      , ,  í
o valor devido será atualizado, tiniu =-^r im-n -,    iu"

indfce que venha substitui-lo, rrm Uiizz a .L _ i  i     :     i  ' f

I) AF = [ (1 + IPCA/100)N/30 -1] x VP, onde:

CLÁUSULA SEXTA: Os pagamentos serão efetuados através de cid-uu de o.uui.o
bancário cara o quai deverá constar do corpo da Nota Fiscal, ou :!•_..: .o.o. c •'...

e/ou recebimento em carteira;

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL", com fornecimento ae n i o-oe-obro , ; ^ • v : ;: ^

materiais, tudo em conformidade com o Termo ae Referir :b..z e cor - -.•::.  -,   -

--icitâcão,  que ficam fazendo parte integrante do í re--.r:- •. to ; >  ,  : -•'
tosios os fins e efeitos de direito, rndependeri temer. • o • r: .;:•'•.• " i . ..

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: A presente contratação será executada sob o reoime de

empreitada por preço global.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do presente cs"zzato e de tf Ou <--••-.

dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem de início ne .->^.•- •

emitida pela SEMOB, podendo ser prorrogado à critério das partes nos- aozr.

da Lei n ' f 6 6 6 / 9 9 .

DO VALOR

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA executará os serviços escora:ados oe'- o]::

total estimado de R$ 257.000,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil reais) >  :

acordo com o cronoqrama físico-financeiro anexado ao processo administrativo

n 15453/2018.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA: Os pagamentos serão efetuados nc prazo d et er ç Ç-. r •; • ;•
dias corridos a partir da apresentação -ia rimo :: i s :aí oi fatura,  :- -  a

recusaoas quando constar o vencimento do seu p^game^to  : sm o p.: :. ...:

expirado.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Prestar as informações e cs esclarecimentos  n.
venham a s ^ r solicitados pela CONTRATADA durar,:.;-:; o cruzo de v 1 uê-r,... 1.;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Proporcionar todas as facilidaaes nocessár

andamente dos ;erf cos;

b) com o tGIS - fundo ae Garantia por Tempo de Serviço, aK

Certificado de Regularidade do FGTS;

o) com o CNDT - Certidão Negativa de Débito Trabalhista o... aa •'!•;;
de Débitos Trabalhista com Efeito de Negativa.

d) com o CADIN Municipal de São Caetano do sul.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A fiscalização dos serviços será
Secretaria Municioal de Obras e Habitação', senão que i ai i.i

nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das suas responsai; íl 1 cmn

e legais, bem como, dos danes pessoais e materia^s rte \o

terceiros ou à CONTRATANTE., ou por atos de seus próprio:; ipersi

ou ainda, per eventuais omissões.

ai IPCA = Peicentuai. atribuído ao índice de Preços ao Consumiu;
cciVi vigência a partir da data de auirapleciu

etaoa;
b)AF ; Atuai izacão Financeira;
c)VP = Valor da etapa a ser paga, igtai ao prinoir -d. 'n;. is o i"'~
d)N =  Número de dias entre a data do ariimr Leme :n: o ca éter,,

efetivo pagamento.

CLÁUSULA NONA: No caso de rncorrecão nos documentos utr esentad; o, .v

pagamentos,  inciusive nas Notas  Fiscais/Fatura,  .-uri..  --:•-. • es  ;••: o

Contratada, par^ as correções solicitadas, não retratar -do . ' • •;

quaisquer  encargos  resultantes  ae  atrasos  na  liquidação  rios  •:

corre s ponde nt e s.

CLÁUSULA DÉCIMA : Os pagamentos devidos ficam ccndicienacus à .-qie-eein

Contratada das certidões atualizadas que comprovam :r r e.. u a; ' ,a: '- -

a) com a Fazenda Federal, compreendendo certidão eurtotte ••••:_•• ;•••;;•

Secretaria da Receita Fecerai - RFB e peia. Procuradoria  lerui nc

Nacional - PGFN, referente a todos os tributos feo.erais e à Divida

União pior elas administrados, abrangendo inclusive as contribuicõer

P r e v _
de 2- de -J ul hc dt 1991;
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pagar os serviços realizados, m: ocrifarrolo!

Contratada na forma de sua proposta comercial apresentada, parte i

dest^= termo.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A CONTRATADA fic.i obrigada a mal o m. m

dentro co prazo cie IA (vinte e guatre) horas, gualqu;.' h ...;..... ar.. : . ;

rupa permanência nas serviços venha a ser inconvenie^te, vando !

pela fiscalizava-.; ca CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica sob a responsabilidade ou OJlICRu A-F^, ;.

por conta próoria,  partes dos  serviços executadas em d-.eu  . )

especificações ou determinações da fiscalização, eu :p. o ^n:;ioc::v.
ou defeitos de execução, re fazendo-os dentre da lama a a.mi :m -. :i

qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A CONTRATADA é a única responsável, pm.

execução aos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar peles rua,

pela CONTRATANTE, nos limites da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: À Contratada compete:

I)- Iniciar a execução da obra no prazo máximo de li (dez) ceia

aptas o recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços •oi ' ii. ;m O •_•. :.'. !i

II)- Designai- o responsável técnico e o setor compeconova gce v

junto a Contratante ceio atendimento doa  serviços,  cievenao cm
recolhimento correspondente a Anotação ae Responsiioi i. i :1a ae Técni:

CREA, ou RRT-CAU, referente ao objeto contratual no prazo mxi;io te

úteis a partir cia data da assinatura ao contrata;

III)- Arcar com todas as despesas diretas e imumem; ;.. p - ; •^•
serviços,  encargos trabalhistas e previ denciár ics,  .fundo ;ie ça.-m

tempão de serviço, fiscais, sociais e comerciais, mão-cie-on ra, ou

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fiscalizar obrigatoriamente a eoooa A

fim d.;  vomi.ii. ca:  se  no  seu desenvolvimento estar  sood :

usr eci íi i-mni-les o Jornais requisitos nele previstes, rescr vazr.i

de  re^eitar  r.ç  todo  ou  em parte  os  serviços  q_.e  nãc

especificações técnicas pactuadas;

)ntrato;
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IV)- harrrer, durante toca a execução do Contrate, ••:::;. o capuz.:. oi.... ' ....c t •

obrigações a serem assumidas, todas as condições de rmt.i czucãú -: ç.-a., :.

aue tij^t^tttdti em sita contratação;

V)- A  Fiscalização por parte da  SEOH.AB não •eaá.m tá a  luc.t: c "

responsaç A.rdaoes etetestas no Código Civil e dos da."-;-: eu-o tAer -. ç....-.:-

Prefeitura ott a terceiros, por culpa ou dele de sãos uz em ri os •'•••:-. 1-- .;

prepostos na execução do Contrato;

VI)- A não regularização de qualquer falha de executa o, tncl v 1 v : o . -.'.'"a

os  serviços  fora  das  especificações  nas  normas  tó- •..nica :•:,  ..  Çt.. t :- .

sujeitar-sc-á às penalidades contratuais e legais, garantidos ^: tts ..  v

de defesa e c.orr notificação hábil dos atos administrativos "^vrvtctv."

na forma do art. 87 da Lei 8.666/93 atualizada;

VII)- A, Contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, pretautA-.-

cuidados, visanda a evitar a ocorrência de danos materiais e Desse .ais. a .

operár"i os e a terceiros, assim como todas as medidas rel.;citi.adas a st cur..

de seus empregados contra tais danos,  ficando saap's  r cst cns • "•••-.;

conseqüências originadas de acidentes que se verif i v;r-vz;

VIII)- Refazer per sua conta e sem ônus cara a t . - le r "tar a o-.. . -: :•

executados  em  desacordo  com  as  especificações   .u  aet a. rm.i • .a •.:-.:-,

Fiscalização,  adequar.dc-os satisfatoriamente as es; et;: f l caoõ-rs ;

IX)- tAAfaZrr as normas da ABNT e da Vigilância A::Ar:,-;, gtA v  "

matéria  ou,  na  inexistência  dessas,  a  norma A t a .• A"  :.n :.-..rr..:: " .  i

rererònei a;

X)- 0 Responsável designado pela emoresa obriga-se a ,.v,ns e.t".7 .m-s; ;, rr^
dos serviços ou designar um preposto mediante atr.jta crie frrv.t da 1-.:. e ' e :' z .

XI)- Não poderá haver substituição nas equipes r •-• :Ava.:; :A ""  m

prévia verifica;:ão de documentos e rn formações e ari/t. cr r- A-c - i  . "

XII)- Será  de responsabilidade da Contratada todo e qaaz..aucz" : ata:,

necessário p^ara ex.ecucáo dos serviços objeto desta Licitação;

XIII)- A Carzratada, na execução dos serviços observara todas as meai das

segurança cabív^is, zelando pela integridade da população., do pessoal, tézz

e ooe raci ona .1 envolvidos, não admitindo as atividades sem a utilização;

EPI'S - Fiqu.i pamentos de Proteção Individual;

XIV)- Serviços Extraordinários ou serviços Imprevisto.-, .-emente .caria..

executados apôs a aorovacao pe^a r-t:e rert ura r u 'i r" r. - , ": ••  "i"U •-

de Termo do Aditamento ao Contrato inicial, m        '
devida pesquisa de preço e autorização da 3' ihti -

que esteja comprovada a existência de recu        t      i
1 ir.il + e-"• orGíf o ^ o r" a Lei Federai 3 . 666/91^;
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As multas são independentes entre si e o sen

quando aplicadas, serão deduzidas do pagamento aevido à contratada,

impossibilidada, cobrado j udi cialmente.

III)- Multa de IA-  Çd^z por cento) por execução rnv': b. =;•, <>-

por cento)  pci irexecucão total oc contrato, mordem- so*xl-

atuali Zado.

IV)- Muita de 33  (trinta per cento) do valor do ootriti, ped

contratada em assinar o contrato, sem justificativa n- ; 'm pe..c •:•

dentro do prazo estabelecido, situação que caracter:. ,virá o des

totai aa obrigação assumida;

V)- Todas as demais sanções previstas na Lei Federai n ' ••••(. ...t oe

suas a r tez a o o e c;

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: 0 inadimplemento injustificável das

decorrentes desta licitação, dará ensejo a splitaçãc das

penalidades:

I)- Advertência expressa;

II)- Muita de 0,1  (zero vírgula um por cento.) ao. ai.-;, cr :.:::r:r.:

do objeto, incidente sobre o valor da obrigação não surpridu do

do instrumento equivalente;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Os atos administra ti

não excluem a responsabilidade ervil da CONTRATA

vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A CONTRATADA focará ainda responsarem

as substituições e reparos que se fizerem necessários, tudo pt;

durante o prazo de 30 (trinta) dias corridos após o r - :.e b Dm: i u: o

pe.^a CGNTRA1ANTE;, Guardo então passado esse prazo de orer::.::: o :

repares  ou consertos  a executar,  será requerido pela CONTRAI

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  PRIMEIRA:  A  CONTRATANTE  mecEarTe  requeriment

CONTRAI Adi A, formalizará per meio de ato administrati^o insteuico ri o orcc

no prato máximo ae 15 (quinze) dias corridos da data de receo: meu r: o,
vistoria e constatação dr que os serviços foram tofaLmo; te rernimoos

se acham em perfeitas condições técnicas e funcionais.
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DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Fica eleito o foro da Comarca cot ia:

renúncia expressa de qualquer outro, por irais ptuvilot

aeslrnae cie qualquer questão que eventualmente sur~j :-. ptr

firmado.

E assim, por estarem de comum acordo, foi .lavrado o et

que fido e achado conforme vai devidamente asst.nao.o p;

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMAOITAVA: O presente contrato é regido pe( a a,ei Htri r pai

3.399, de 24 de "janeiro oe 1995, regulamentada peio decreto Mini. tmqca ..

7.350, oe 11 de- fevereiro de 1995, Lei Federal n.c s.6õc, oe 21 ;::e um:

1993 com suas ai teragees e demais normas relativas a matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: É vedada a cessão eu subconlrata-ão coral da orna

dos  serviços,  objeto  desta  licitação,  sendo  perrr.i t (ca,  trirm. c v;

suòcontrataoão  marcial  oa  obrigação  consiaeraoi:  .- •ess:.r..a  :-. ^   '

contratado, desde gue devidamente aprovada pela Contrai u;i:e.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: As despesas decorrentes da mau

correrão a conta das verbas SEMOB - 02 . 07 . C 3 . 1 d . 4 li: . 'bbbi . e .

empenhando-se o vaLor de R$ 257.000,00 (duzentos e cinqüenta

para o presente exercício (e a que vier su^eder no '-mttic:.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Considerar-se-á  resoficddi. do pi-.-o   ditai::

contrato, irdeoercder tenente de notificação g adiei a... ':n. ^o-::::. :; '."o. .:. -. , -..

motivo do torce me: cm, plenamente ]ustif itarj.e, entro o nneoe, : "•.•"• " .•••/•;.

casos :

I)- do casi.. de fajèricia ou manifesta impossibilidade aa Contratada cm

regularroeroLe as obrigações assumidas;

II)- no uso de infração ou reincidência de infração a qualquer c lio .ni 1-

contrate;

III)- A inexecuoáo totai ou parcial do contraio ens-Jará a sua resoi.:.

nos casos enumerados nc artigo 78, no modo previsto nt ar^ig^; '•'u, •-• ,e

conseqüências es tabei.ecidas nc artigo 81, iodos ;ia _•.:! -a.iori_ n.   no

e suas alterações.
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Nome:

RG:tiane Catoia
.453.319-4
.494.56S-C1

Nome:

RG:

Testemunhas:

RICARDO? CORRÊA DA SILVA

TC URBES ARQUITET^RA E URBANISMO LTDA - EPP

RENATO ROCHA FERREIRA

Gestor do Contrato

GEOVA 'MARIA FARIA

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

ira os eru.tr i

CONTRATO Nc 93/201

testemunhas, a tudo presentes, para que o mesmo prod

de direito.
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