
CAD C

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Coordenador Executivo PREGÃO PR SINCIAL- N"tkN/2020

PROCESSO ADMINN I RATIVO - N' 19.977/2019

CONTRATO N° 183/2020

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n*. 13.927819/0001-

40. Com sede na Praça João Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por sua autondade

maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a

empresa MONTES CLAROS SERVIÇOS E TRANSPORTES Elteli, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07 1ß5.582/0001-77,

estabelecida na Rua São Pedro, SIN, Parque Petrópolis, CEP 42650-00, Dias D'Àvila18A, neste ato representada na forma

dos seus estatutos sociais, deravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrativo N°

19.9TTI2019 tem entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVlÇOS DE

FRETAMENTO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

PÚBLICOS, CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NO EDITAL

PARÀGRAFO ÚNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Processo Administrativo - N° 19.977/2019, com todas as instruções e

documentos, e, em especial, o Edital e seus anexos. complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e

obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA,

naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 Pelo objeto do presente negócio juridico, a CONTRATANTEpagaré à CONTRATADAno Valor Global de R$487.494,00

- (quatrocentose oitenta e sete inil, quatrocentose noventa e quatro reals);

2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas incidentes

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão incluidas nos preços

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os prazos e as

condições estipuladas neste Termo de Referência.

3.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados e

demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços,

3.3 comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual diligenciando nos

casos que exigem providências corretivas;


















