
DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá prestar o serviço no Gabine
Prefeito, sito à Rua Eduardo Prado, n. 201, Bairro São José, neste munic
de segunda a sexta-feira, das lOhOO às 16hOO, no prazo de até 05 (cinco)
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Serv

DO OBJETO:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
CATRACA, tudo em conformidade com a proposta da empresa e demais informações

constantes no Processo n. 100.065/2019.

cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica,
situado na Rua Eduardo Prado n 201, compareceram as partes entre si, justas
e convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

DO SUL, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n
59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Chefe de Gabinete, BRUNO
VASSARI, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 36.181.391-0 e
inscrito no CPF/MF sob n 384.439.728-07; e a EMPRESA MADIS COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, n. 2346,
Pinheiros - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 23.916.557/0001-72,
neste ato representada por seu(sua) procurador(a) , FRANCISCO DE SOUSA
PEDROSA, portador(a) da cédula de identidade de RG n. 13.475.171-1 e inscrito
no CPF/MF sob n 011.665.128-86, doravante denominada simplesmente
"CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante nomeadas, como firmado
tem a contratação em epígrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente

aceitam e outorgam a saber:

de 2019 (dois mil e dezenove), nestaadias do mês deAos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA DE CATRACA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E
A EMPRESA MADIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL 8.666/93, ARTIGO 25,
"CAPUT" e DECRETO 11.092/2017, ARTIGO 2,
INCISO II. VALOR: R$ 11.250,00 (onze mil,

duzentos e cinqüenta reais).
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DA VIGÊNCIA:
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos periodos, a critério das partes, nos termos do artigo

57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA deverá manter-se em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições e qualificação exigidas no Termo de

Referência.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA se compromete a entregar o serviço na forma de
sua apresentação na Proposta, os quais serão conferidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA deverá atender as chamadas da CONTRATANTE para

dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao sen

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1.  CLÁUSULA TERCEIRA: 0 valor total da presente contratação é de R$

11.250,00 (onze mil, duzentos e cinqüenta reais).

Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da data em que for

atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços. A atestação será

efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a

qual deverá ser aprovada, conferida e assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada

posteriormente, à Seção de Contabilidade para lançamento e demais providências,, na

conta bancária da Contratada, BANCO BRADESCO, Agência n. 3394-4, Conta 118788-0.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: a Contratada deverá realizar
inspeção/manutenção mensal de caráter preventivo, independente de solicitação
da Contratante, encaminhando posteriormente relatório de diagnóstico mensal
dos serviços executados e quaisquer outras informações pertinentes sobre a
manutenção e estado de conservação da catraca. Consiste na manutenção e
inspeções sistemáticas, limpeza, ajustes de equipamento e sistema (software
e hardware), visando reduzir a possibilidade de ocorrência de defeitos, falhas
ou irregularidades no funcionamento da catraca, além de ececutar as seguintes
rotinas: backup geral do sistema; Limpeza, restauração e manutenção de banco
de dados; Atualização de software; Inspeção, manutenção e ajustes, se
necessário, do equipamento; Treinamento dos funcionários e reciclagem.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consiste na reparação do sistema (software
e hardware), inspeção visual e ajustes gerais, correções de avarias e ajustes
necessários para o funcionamento do equipamento, remoção e troca, se
necessário, encaminhando o equipamento para conserto, se for o caso.
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DO GESTOR.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O gestor do presente contrato será a Sra. ROBERTA
FABRÍCIO, agente administrativo, portadora do RG: 23811176-3 e do CPF:
287141418-17 e na sua ausência o Chefe de Gabinete, nos termos da Lei de
Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do

presente certame.

DO FORO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para

dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente
contrato, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas p
e por duas testemunhas a tudo presentes para que o mesmo produza efeit

de Lei e de Direito.

DOS RECURSOS:
CLÁUSULA OITAVA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por

conta da verba n:
02.01.01.04.122.0100.2.009.3.3.90.3 9.00.

CLÁUSULA NONA: Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de
embalagem, seguro, transporte, frete, combustível, mão de obra, demais
obrigações e encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários,

decorrentes da execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE se reserva no direito de fiscalizar, através
da Unidade requisitante, a aquisição do serviço, zelando pelo fiel cumprimento
do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade,
especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A parte que transgredir qualquer das cláusulas ou
condições do presente contrato ficará sujeita a todas as sanções
administrativas, contidas nos artigos 86 e 87 da Lei n 8666/93, regulamentada
pelo decreto Municipal n. 7.350/95.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 0 presente contrato foi firmado em decorrência da
instrução do Processo Administrativo n 100.065/2019 e, ainda, da publicação
de contratação direta por dispensa de licitação, prevista no artigo 25,
"caput", da Lei 8.666/93, bem como no artigo 2o, inciso II, do Decreto n

11.092/2017.
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