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CONTRATO N° 00212019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES CLÁSSICO 
(CONSERVAÇÃO) 

N° DA CONTRATANTE: 0009120943 
EQUIPAMENTO N°: EEL1680770 

Contrato que entre si fazem, de um lado, CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR 
NOGUEIRA, localizado a Rua dos Expedicionários, N° 467 - Bairro: Centro, na cidade 
de Artur Nogueira - SP, CNPJ 67.162.628/0001-64, representada pelo seu Presidente 
DAILTON SILVA BARBOSA, portador da cédula de identidade RG n° 27.327.705-4, 
inscrito no CPF n° 205.581.748-50, daqui por diante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, localizado a Rua 
Alfredo da Costa Figo, 185, Pq Rural Fazenda Santa Cândida, município de Campinas 
- SP, inscrita no CNPJ: 00.028.986.0054-10, por seu representante legal abaixo-
assinado, JOAO FABRICIO SOARES PINTO, portador da cédula de identidade RG n° 
26.217.132-6, inscrito no CPF n°273.736.088,92, consultar técnico comercial, daqui 
por diante denominada simplesmente, CONTRATADA, mediante as cláusulas, 
especificações e disposições seguintes, que reciprocamente estipulam, aceitam e 
outorgam, a saber: 

Por este instrumento as partes qualificadas acima têm entre si certo e ajustado o 
presente Contrato de Prestação de Serviços Para Elevador(es), que se regerá pelas 
seguintes cláusulas e condições: 

1 - OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, pela 
CONTRATADA aA CONTRATANTE, não incluindo a aplicação de peças. 

2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.1 Durante o horário de atendimento da contratada, de segunda à sexta-feira, 07h30 
às 17h18. 
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2.1.1 Efetuar mensalmente os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos 
equipamentos da Casa de Máquinas, da caixa, do poço e dos pavimentos, bem como 
no(s): relês, chaves, contatores, conjuntos eletrônicos e demais componentes dos 
armários de comando seletor, despacho; redutor, polia, rolamentos, mancais e freio 
da máquina de tração; coletor, escovas, rolamentos e mancais de motor e gerador; 
imitador de velocidade; aparelho seletor, fita, pickup, cavaletes, interruptores e 
indutores; limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, 
contrapeso, pára-choque, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnéticas; 
cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, 
botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos, procedendo à verificação, 
lubrificação e, se necessário, testes e regulagem, a fim de proporcionar funcionamento 
eficiente, seguro e econômico. 

2.1.2 Atender chamado dA CONTRATANTE, para regularizar anormalidades de 
funcionamento, procedendo à MANUTENÇAO CORRETIVA, substituindo e/ou 
reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos 
e hidráulicos, necessários à recolocação dos elevador(es) em condições normais de 
funcionamento, utilizando PEÇAS genuinamente ATLAS SCHINDLER. 

2.1.3 Efetuar testes de segurança, conforme legislação em vigor e critérios técnicos 
da CONTRATADA 

2.1.4 Fornecer, sem ônus para A CONTRATANTE, lubrificantes especiais para a 
manutenção dos equipamentos ATLAS SCHINDLER de acordo com suas 
especificações técnicas. 

2.2 - Fora do horário de atendimento da contratada, indicada no item 2.1, bem 
como aos sábados, domingos e feriados. 

2.2.1 Manter, no estabelecimento da CONTRATADA, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 
até às 23:00 horas, destinado exclusivamente a atendimento de chamados para 
normalização inadiável do funcionamento do(s) elevador(es), podendo, na ocasião, 
aplicar materiais de pequeno porte. 

2.2.1 .1 Na hipótese da normalização necessitar de mão-de-obra em maior quantidade 
que a razoável, ou de materiais não disponíveis no Estoque de Emergência, a 
regularização será postergada para o dia útil imediato condicionado à disponibilidade 
dos materiais, durante o horário normal de trabalho da CONTRATADA. 
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2.2.2 Manter, no estabelecimento da CONTRATADA, PLANTÃO DE EMERGÊNCIA, 
das 23:00 às 8:00 horas, destinado única e exclusivamente ao atendimento de 
chamados para soltar pessoas retidas em cabinas, ou para casos de acidentes. 

2.2.2.1 Para segurança dos usuários, a chave de abertura de pavimento deverá ser 
guardada em local seguro, caso legislação local faculte a guarda junto aA 
CONTRATANTE. Seu uso, bem como a liberação de passageiros presos na cabina, 
deverá ser feito exclusivamente pelos técnicos da CONTRATADA ou, em caráter 
emergencial, pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (ou órgão da Defesa Civil 
que o substitua). 

2.3 Fornecer, por ocasião da 1 1  contratação, Manual do Proprietário e informativo 
sobre o uso correto do elevador. 

2.4 Sucatear os materiais substituídos. 

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas necessárias para a 
realização dos serviços de substituição e/ou reparos de peças, bem como respectivas 
peças aplicadas decorrentes do atendimento previsto nas cláusulas 2.1.1 e 2.1.2, e 
com a troca de óleo periódica da máquina. 

3.1.1 Os serviços de maior vulto, de reparos ou de substituições de peças serão 
executados pela Contratada, somente após a prévia aprovação de quem de direito. 

3.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste Contrato, 
inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 
mudança de Administradora e/ou endereço de cobrança. 

3.3 Permitir livre acesso às instalações aos empregados da CONTRATADA em 
serviço. 

3.4 Manter a Casa de Máquinas, seu acesso, caixa, poço e demais dependências 
correlatas, livres e desimpedidos, não permitindo depósito de materiais estranhos à 
sua finalidade; bem como penetração e ou infiltração de água, de acordo com as 
normas vigentes. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 
"Palácio Vereador Rodolpho Rosselti" 

Rua dos Expedicionários, 467 - Centro - Artur Nogueira - SP 
Cx. P. 03 - Cep 13160-000 - Fone (19) 3877-1097 - Fax (19) 3877-2358 

CNPJ 67.162.628/0001-64 
Home Page: www.camaraarturnogueira.sp.gov.br  
E-mail: secretaria@camaraarturnogueira.sp.gov.br  

3.5 impedir ingresso e intervenção de terceiros na Casa de Máquinas, Caixa de 
inspeção, Portas de Pavimento, que deverão ser mantidas sempre fechadas e as 
respectivas chaves guardadas em local seguro, caso legislação local faculte a guarda 
junto a CONTRATANTE. O descumprimento desta cláusula acarretará na total 
isenção de responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer fatos decorrentes. 

3.6 Interromper imediatamente o funcionamento de qualquer elevador que 
apresente irregularidade, comunicando em seguida, o fato à CONTRATADA. 

3.7 Executar os serviços que fujam da especialidade da CONTRATADA e que a 
mesma venha a julgar necessários, especialmente os relacionados à SEGURANÇA e 
ao bom funcionamento do(s) elevador(es). 

3.8 Dar providências às recomendações da CONTRATADA, relacionadas às 
condições e ao uso correto do(s) elevador(es); divulgar orientações e fiscalizar 
procedimentos. 

4—VALOR 

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados, a 
importância mensal de R$641,25 (Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e 
Cinco Centavos), bem como os serviços de substituição e/ou reparos de peças, as 
respectivas peças aplicadas e outros serviços não incluídos neste instrumento, 
mediante envio da Nota Fiscal e do respectivo boleto 

4.2 A CONTRATANTE deverá pagar até o último dia útil bancário do mês de 
prestação dos serviços, através de boleto bancário, encaminhado por e-mail para o(a) 
CLIENTE. Em caso de não recebimento, por qualquer motivo, do boleto bancário 
pelo(a) CLIENTE até a data vencimento estabelecido, este deverá buscar a segunda 
via que estará disponibilizada no site (www.atlas.schindler.com  em ferramentas on-
line) para efetuar o pagamento, sob pena de incidir nas penas da mora. Ficará a cargo 
do(a) CLIENTE a manutenção da base de e-mails para recepção dos boletos 
eletrônicos, sendo que qualquer alteração deverá ser efetuada no site da empresa 
(www.atlas.schindler.com  em ferramentas on-line). 

4.3 Sobre os pagamentos efetuados com atraso incidirão correção monetária 
calculada com base nos índices de variação do IGP-DI (Indice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna), coluna 2, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas, juros de 1% (um por cento), ambos calculados pro rata die, multa moratória 
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de 2% (dois por cento), além de encargos monetários e despesas administrativas e/ou 
bancárias relacionadas à cobrança. 

4.4 Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar 
o equilíbrio contratual ou o índice adotado não reflita a real variação dos custos da 
CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão renegociados entre as 
partes. 

5 - TRIBUTOS 

5.1 Incluem-se no preço pactuado todos os tributos (exceto taxas) e contribuições 
sociais incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto contratual, na forma e nas 
condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração do presente 
Contrato, considerados a época e o período de exigibilidade dos mesmos. 

5.1.1 Correrão por conta da CONTRATANTE as taxas existentes, como por exemplo 
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou a serem criadas, bem como 
outros tributos e contribuições sociais que, por força de alteração na legislação 
pertinente, venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto contratual, e as 
majorações que possam a ocorrer nas alíquotas e na base de cálculo dos tributos e 
contribuições sociais integrantes do preço. 

6— REAJUSTE 

6.1 O valor contratual será reajustado automaticamente, obedecida a periodicidade 
mínima permitida legalmente, com base INPCIIBGE acumulado dos últimos 12 (doze) 
meses anterior, ou outro índice que vier a substitui-lo. 

7 - RESPONSABILIDADE CIVIL 

7.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os fatos que, comprovada mente, 
decorram direta e exclusivamente de seus atos ou omissões. 

7.2 A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer perda, dano ou atraso 
resultante de caso fortuito, de força maior ou que esteja fora de seu controle razoável, 
bem como por danos indiretos e/ou lucros cessantes. 

8— AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA, 	 çj k. 
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8.1 Os empregados, representantes e sócios da CONTRATADA não apresentam 
qualquer vínculo empregatício ou de trabalho com A CONTRATANTE, não sendo o 
mesmo responsável pelo pagamento de quaisquer encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, securitária, ou sob qualquer outra roupagem jurídica. 

8.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade por qualquer ação judicial de 
seus empregados em relação aA CONTRATANTE, comprometendo-se a indenizá-lo 
e a mantê-lo a salvo em relação a qualquer pleito que venha a ser formulado 
judicialmente. 

9. VIGÊNCIA: 

9.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contados a partir de 
01/01/2019 ou seja de 01/01/2019 a 31/12/2019, podendo ser renovado pelo mesmo 
período, a critério da Câmara Municipal de Artur Nogueira, por períodos iguais e 
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 
8.666.1993, exceto se comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias por qualquer das 
partes. 

Parágrafo único - Na renovação deste contrato, os valores da cláusula 6a  serão 
reajustados com base no INPC/IBGE acumulado dos últimos 12 (doze) meses anterior. 

10. RECURSOS: 

10.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de rubrica 
3.3.90.39.17.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - 

manutenção e conservação de maquinas e equipamentos, constante no orçamento 
vigente. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1 - - Conduzir e executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições 
deste Contrato e dos documentos que o integram e com estrita obediência da legislação 
em vigor. 

11.2 - - Prover o serviço ora contratado com pessoal adequado, capacitado e 
devidamente habilitado, nos termos da legislação específica, de modo a forner os 

11 	
)~ 1 
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serviços com a qualidade técnica que estes exigem e em estrito atendimento da 
normatização a eles pertinente. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

12.1 - Permanecer em constante contato com a CONTRATADA, mantendo o cadastro 
de e-maus devidamente atualizado, com o objetivo de agilizar os entendimentos e facilitar 
as comunicações decorrentes do presente ajuste. 

12.2 - Efetuar o pagamento das faturas em seus devidos vencimentos. 

12.3 - Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA. 

13. DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

13.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos 
legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a)- Multa; 
b) - Rescisão do contrato de fornecimento dos serviços; 
c) - Suspensão do direito de licitar junto ao Município por um período de 06 (seis) meses 
a 02 (dois) anos. 
d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir Município pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

13.2 - O Valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato. 

13.3 - A multa prevista neste item não tem caráter compensatório e seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas e da aplicação das demais penalidades. 

13.4 - Serão aplicadas as penalidades de suspensão do direito de participar de licitação 
junto ao Município e de declaração de inidoneidade, considerando a gravidade da 
infração, a juízo da CONTRATANTE, quando a CONTRATADA sem justa causa 
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descumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-
fé, independente das demais sanções cabíveis. 

13.5 - As penalidades previstas serão aplicadas em despacho fundamentado, 
assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão 
do dano efetivo ou potencial. 

13.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas através de Guia de Arrecadação 
Municipal, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados da data de 
notificação, independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso. 

14. RESCISÃO: 

14.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguinte da 
Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 

14.1.1 - lnadimplência de Cláusula contratual; 

14.1.2 - Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela 
CONTRATANTE; 

14.1.3 - Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 
justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE; 

14.1.4 - Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 

14.1.5 - Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato, salvo se autorizada 
pela Contratante. 

14.1.6 - O não cumprimento das condições deste ajuste, notadamente quanto ao sigilo 
de senhas e códigos de acesso à Internet, atualização de dados cadastrais, ausência de 
envio das informações necessárias à execução dos serviços contratados, bem como a 
ausência de pagamento nas datas aprazadas, implicará a possibilidade de rescisão do 
presente ajuste. 

14.1.7 - A rescisão será precedida de comunicação da CONTRATADA à 
CONTRATANTE, fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para regularização 
dos débitos. 
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14.1.8 - Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da 
providência pertinente, estará o ajuste rescindindo de pleno direito independente de 
notificação ou de qualquer outra medida, cessando de imediato a prestação dos serviços. 

14.1.9 - Ocorrida a rescisão nos termos desta Cláusula, a celebração de novo ajuste entre 
as partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente 
corrigido em consonância com a legislação vigente à época dos fatos. 

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

15.1 - O presente ajuste é celebrado diretamente com fundamento no art. 24, inciso lI, 
como dispensa de licitação em razão do valor, relativo à Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores, conforme parecer exarado pela assessoria jurídica 
da CONTRATANTE, conforme artigo 38, parágrafo único do mesmo Diploma Legal. 

16 - CONDIÇÕES GERAIS 
16.1 Os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva só serão executados pela 
CONTRATADA se A CONTRATANTE estiver em dia com os pagamentos contratuais 
devidos. 

16.2 Qualquer trabalho, serviço ou responsabilidade por parte da CONTRATADA que 
não tenha sido expressamente previsto neste Contrato, não será pelo mesmo 
abrangido. 

16.3 A CONTRATADA, caso seja necessário, poderá instalar no "Software de Controle" 
do(s) elevador(es), equipamento e/ou softwares adicionais para estabelecer conexão 
com ferramenta de serviço da CONTRATADA, sendo que o equipamento e/ou software 
adicionais pertencerão sempre à CONTRATADA, que poderá removê-los ao término 
deste Contrato. A CONTRATANTE dá à CONTRATADA o direito de conectar 
eletronicamente sua ferramenta de serviço ao(s) elevador(es), bem como total acesso 
de leitura, uso e atualizações dos dados emitidos pelo "Software de Controle". 

16.4 Os orçamentos e/ou propostas expedidos com base neste contrato, e aprovados 
na forma prevista na cláusula 3.1.1, serão considerados partes integrantes deste. 

17. FORO: 

LÁ 
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Fica eleito o Foro de Artur Nogueira, da Comarca da cidade de Artur Nogueira - SP, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas 
administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma. 

Artur Nogueira —SP., 01 de Janeiro de 2019. 

CAMARA MUNICIPAL-OEUR NOGUEIRA 
CONTRATANTE 

DAILTON SILVA BARBOSA 
PRESIDENTE 

ELEVADORES ATLAS SÓHINDLER LTDA 
CONTRATADA 

Nome: 

ELE VADORES ÀTLAS 5(HINDLERLOÃ 
João Fabricio Soares Pinto 
Consultar Técnico Comercial 

Mitricul. 295 

Tes,temun 
	

Testem a2 
Benedito 
	

No me 
RG: 14.84 
	

RG: jj.ú 
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CNPJ 67.162.628/0001-64 
Home Page: www.camaraarturnogueira.sp.gov.br  
E-mail: secretariacamaraarturnogueira.sp.gov.br  

EXTRATO DO CONTRATO N° 00212019 

JANEIRO/2019 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de 
serviços 	técnicos 	especializados 	de 	manutenção 
preventiva 	e 	corretiva 	para 	elevadores, 	pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, não incluindo a 
aplicação de peças. 

VIGÊNCIA: 12 (Doze Meses)-01/01/2019 à 31/12/2020 

VALOR MENSAL: R$ 641,25 (Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Vinte 
e Cinco Centavos) 

VALOR GLOBAL R$ 7.695,00 (Sete Mil, seiscentos e noventa e cinco 
reais) 

Câmara Municipal "Palácio Vereador Rodolpho Rossetti", em 01 de Janeiro 
de 2019. 

VEREADOR DAILTON SILVA BARBOSA 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO 10 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 

CONTRATO N°(DE ORIGEM): 00212019 

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, não incluindo a aplicação de peças. 

ADVOGADO(S): (*) EDUVAL MESSIAS SERPELONI - OAB 208.631-SP 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
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Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 

LOCAL e DATA: Artur Nogueira - SP., 03 de Janeiro de 2.019 

CONTRATANTE: (DAILTON SILVA BARBOSA, Presidente da Câmara Municipal de 
Artur Nogueira, assinatura x_______________________ 

CONTRATADA: JOAO FABRICIOOAR À'N_PrO, Consultor Técnico Comercial 
da eprs, /ELEVADORESp(Tl,ÁS SCHINDLER LTDA, assinatura 
X  

7 / 
L!fDOkfS ATLAS 5(kíNLER LTDA 
io Fabrício Soares Pint. 
I- -7sultor Técnico Comerciai 

7atr,cu!a - 2956 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS Á DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 
CNPJ N°: 01.656.42210001-82 

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 
CNPJ n 1  00.028.986.0054-10 

CONTRATO N° 00212019 
DATA DA ASSINATURA: 03 de Janeiro de 2.019 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - 0110112019 à 3111212019 

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, não incluindo a aplicação de peças. 

VALOR MENSAL: 	R$ 641,25 (Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Vinte 
e Cinco Centavos) 

VALOR GLOBAL: 	R$ 7.695,00 (Sete Mil, seiscentos e noventa e cinco reais) 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à 
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado 
na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos 
quando requisitados. 

LOCAL e DATA: ARTUR NOGUEIRA - SP., 03 de Janeiro de 2.019 

CONTRATANTE: (DAILTON SILVA BARBOSA - Presidente da Câmara Municipal de 
Artur Nogueira, assinatura x____________________________________________ 


