
A3.000,00
R$
TOTAL
VALOR

40,00
R$
UNIT.
VALOR

75

QTDE

UNIDADE

UDM

Sul
de São Caetano do
Guarda  Municipal
repetidora     da
portátil       e
rádio     móvel,
toda  a  rede  de
Reprogramação  de

DESCRIÇÃO

01

ITEM

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DA REDE DE RÁDIO
MÓVEL E MANUTENÇÃO DE RÁDIOS, tudo em conformidade com o Termo de
Referência (fls. 04/05) e a proposta comercial (fls.35).

e vinte), nesta 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 Secretário Municipal de Segurança, JORGE MARTINS

SALGADO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 5935992 e
inscrito no CPF/MF sob o n 683.598.538-00 e a empresa EDVALDO SILVA
PINTO ME (EJF - TELECOMUNICAÇÕES) , estabelecida na Rua José de
Oliveira, 673, Parque Peruche - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob n

26.878.594/0001-21, neste ato representada por EDVALDO SILVA PINTO,
portador do RG n 33.692.102-0 e CPF/MF sob n 304.332.068-96,
doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, pelas partes contratantes me foi dito

que haviam convencionados firmar, como firmado tem, o presente a
contratação em epígrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente

aceitam e outorgam a saber:

de  2020   (dois mildias do mês deAos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE
REPROGRAMAÇÃO DA REDE DE RÁDIO MÓVEL E
MANUTENÇÃO DE RÁDIOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL E A EMPRESA EDVALDO SILVA
PINTO ME, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro
mil reais).
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DO PRAZO.
CLÁUSULA QUARTA: O presente instrumento contratual terá vigência por

12 (doze meses), contados a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, observado o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

desde que aferida a existência dos recursos orçamentários e

financeiros necessários;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA: Nomear preposto para representá-la na execução deste

contrato durante o periodo de vigência;

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total da presente contratação é de R$
4.000,00 (quatro mil reais).

O pagamento será efetivado 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 0497-9
CONTA CORRENTE 4191-2

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá prestar o serviço na sede da
Guarda Civil de São Caetano do Sul, sito a Av. Fernando Simonsen, n
160, bairro São José, CEP: 09540-230 na cidade de São Caetano do Sul,

de segunda às sextas-ferias das 08h00min às 17h00min e no local

indicado para reparos na repetidora. Os serviços deverão ser

realizados imediatamente,

TOTAL: R$ 4.000,00
(Quatro mil reais)

1.000,00
R$

200,00
R$05UNIDADE

antena e bateria

fornecimento   de
modelo EP450 - com
Rádio   Motorola
Manutenção    de02
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato foi firmado em decorrência

da instrução do Processo Administrativo n 7443/2020 e, ainda, da
publicação de contratação direta por dispensa de licitação, prevista

^^     CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As despesas decorrentes do presente contrato

ri     correrão por conta da dotação n:
02.14.01.06.181.0750.1.091.3.3.90.39.00 - (4168-000/SESEG).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Na hipótese de ocorrência de caso fortuito e
força maior, fica a CONTRATADA desobrigada a entrega dos serviços
contratados, sem qualquer, ônus, desde que envie previamente

notificação à CONTRATANTE com justificativa.

DO EMBASAMENTO LEGAL.

CLÁUSULA SEXTA: Manter, durante a vigência do contrato, as condições

de habilitação exigidas na licitação , devendo comunicar a CONTRATANTE
a superveni~encia de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

CLÁUSULA SÉTIMA: Substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto deste contrato em que se verificarem defeitos ou serviços a

serem refeitos;

CLÁUSULA OITAVA: Assegurar garantia dos materiais fornecidos pela

CONTRATADA a partir da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA: Expedir autorização de fornecimento;

CLÁUSULA DÉCIMA: Prestar as informações e os esclarecimentos

solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução deste contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Receber o objeto no local previamente
informado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo

recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Solicitar reparo, a correção, a remoção, a

reconstruçãi ou a substituição do objeto deste contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreções;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Concluída a entrega, os produtos serão
objeto de inspeção e verificação de conformidade.

DOS RECURSOS.
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NOME:
RG:

NOME:
RG: 5o.

Testemunhas:

EDVALDO SILVA PINTO
EDVALDO SILVA PINTO ME (EJF - TELECOMUNICAÇÕES)

VENÍHÁ SANTOS DE ABREU CARDOSO
GESTOR DO CONTRATO

E DE GABINETE
Segurança

JORGE M
Secr

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O gestor do presente contrato será a Sra.

VENINA SANTOS DE ABREU CARDOSO, e na sua ausência o responsável
indicado pelo Secretário Municipal de Segurança, 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 NONA: 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
partes e por duas testemunhas a tudo pre^ntes para que o mesmo produza

efeitos de de Lei e de

no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo
2o, inciso II, do Decreto n 11.092/2017.

DO GESTOR.
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