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Processo Administrativo: 3.758/2020, na Prudenprev sob nº 113/2020 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Dispensa de licitação  
Objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação do elevador da sede 

administrativa da Prudenprev 
 

 
CONTRATO n. 004/2.020 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA GISLAINE 
AUGUSTO CAVALCANTE ME, TENDO COMO 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
CONSERTO DO ELEVADOR DA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA PRUDENPREV. 
 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito público 
interno, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, inscrita no CNPJ n. 
04.794.805/0001-05, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, Presidente 
Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, neste ato representado pela Sr. João 
Donizete Veloso dos Santos, CPF 058.764.318-85, RG 22.181.950-2, que pode ser 
encontrado no mesmo endereço supramencionado, adiante denominado meramente 
CONTRATANTE, e a empresa GISLAINE AUGUSTO CAVALCANTE ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ nº 14.345.638/0001-79, estabelecida na Rua Doutor José 
Teixeira Libório, nº 07, Parque Higienópolis, no município de Presidente Prudente/SP, por 
seu representante legal ao final assinado e nomeado, doravante denominada 
CONTRATADA, nos termos do Processo Administrativo nº 3.758/2020 e da Lei nº 8.666/93, 
que rege a possibilidade de dispensa do procedimento licitatório - art. 24, inciso II, 
RESOLVEM avençar o que se segue: 
 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O objeto deste contrato, a ser prestado pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE, será o fornecimento de serviços de manutenção, conservação, 
assistência técnica e conserto do elevador da sede administrativa da PRUDENPREV. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO MODO DE FORNECIMENTO: O fornecimento será conforme a 
necessidade e solicitação da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 3ª - DO ACOMPANHAMENTO: A execução do presente pacto será 
acompanhada por um servidor designado pela CONTRATANTE, integrante dos seus 
quadros, o qual também descreverá todas as circunstâncias que julgar relevantes. 
 
CLÁUSULA 4ª – RECEBIMENTO DO OBJETO: O recebimento do objeto deste contrato 
será feito através de termo lavrado pelo servidor mencionado na cláusula anterior, o qual 
discriminará todas as circunstâncias consideradas relevantes. 
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CLÁUSULA 5ª - DO FUNDAMENTO LEGAL: O certame prescinde a realização de 
processo de licitação, conforme autorização prescrita no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, mas formalmente justificado e motivado por meio do Processo Administrativo de 
dispensa de Licitação n. 3.758/2020. 
 
CLÁUSULA 6ª - DO VALOR E MODO DE PAGAMENTO: O valor total do contrato é de R$ 
6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais), não sujeito a reajuste, porquanto já se 
encontra mantido o equilíbrio econômico e financeiro da avença. Já o pagamento será feito 
em parcelas mensais no valor de R$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais) até o 5º dia útil do 
mês subseqüente à prestação dos serviços mencionados na cláusula 1ª, em nome da 
contratada ou de representante com poderes específicos, por meio de depósito bancário, 
transferência eletrônica (TED) ou boleto bancário. 
 
CLÁUSULA 7ª – DO PRAZO: O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) 
meses, a contar da data da assinatura. 
 
CLÁUSULA 8ª – DAS RESPONSABILIDADES: É de responsabilidade da contratada a 
regular execução do serviço avençado, de forma que alcance os objetivos pretendidos pela 
contratante, sendo ainda responsável pela correção de defeitos ou contradições existentes 
nos serviços prestados, ainda que provenham de situações alheias à sua vontade, 
imprevistas, decorrentes de caso fortuito, força maior ou similar. 
 
CLÁUSULA 9ª – DA CESSÃO DE DIREITOS: É vedada a cessão de direitos relativos à 
presente avença. 
 
CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO: O presente contrato rescindir-se-á pelo descumprimento 
de quaisquer de suas cláusulas, bem como se houver falência, recuperação judicial, 
insolvência ou ausência da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 11ª – CONDIÇÕES ECONÔMICAS: A CONTRATADA obriga-se a manter 
suas condições de qualificação durante todo o decorrer da execução contratual em 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
CLAUSULA 12ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução do presente pacto 
é o de preço global. 
 
CLÁUSULA 13ª – DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO: a CONTRATADA reconhece em 
favor da CONTRATANTE os direitos desta em virtude de rescisão, nos termos do artigo 77, 
da Lei Federal 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA 14ª – DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As defesas oriundas do presente 
contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional programática e categoria 
econômica: 
   

Função: 04 Administração 
Subfunção: 122 Administração Geral 
Categoria: 33903999  
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA 15ª – DAS PENALIDADES: A CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA a penalidade de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 
contratado, para os casos de inexecução parcial ou total do objeto deste, garantido o 
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Federal 
n. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 16ª – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato vincula-se ao 
processo administrativo de dispensa de licitação nº 3.758/2020, tendo sido registrado sob nº 
3.758/2020, com uso de todas suas cláusulas e exigências editalícias. A proposta 
vencedora considera-se parte integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, 
independentemente de transcrição, que nortearão a execução contratual. 
 
CLÁUSULA 17ª – DA LEGISLAÇÃO: Aplicam-se a este contrato os termos da Lei Federal 
n. 8.666/93, assim como outras normas referentes à matéria. 
 
CLÁUSULA 18ª – DO FORO: As partes elegem o FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões referentes a este contrato, 
excluindo-se os demais. 
 
Assim, estando ambas as partes concordes com as cláusulas acima, firmam o presente 
instrumento, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 
 
Presidente Prudente, 16 de Março de 2020. 
 
 

 
 

_____________________________________________________________ 
PRUDENPREV 

Contratante 
João Donizete Veloso dos Santos  

Superintendente 
CPF 058.764.318-85 

RG 22.181.950-2 SSP/SP 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
GISLAINE AUGUSTO CAVALCANTE ME  

Contratada 
Responsável Legal: Gislaine Augusto Cavalcante  

CPF 220.953.588-30  
RG 33926117  

 
Testemunhas: 
 
 

 
 
 

01-Cleberson Aparecido de Morais Silva  02-Jefferson José Chaves Junior 
RG 48.928.711-6     RG 52.251.597-6 


