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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR Nº032/2018  

 

De acordo com Edital de Carta Convite nº 018/2018, 

realizado na data de 02/04/2018 de acordo com o Art. 22, 

Inc. II da lei 8.666/93 e suas Alterações.. Conforme 

Processo Administrativo nº413, /2018 de 15/03/2018. 

 

O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Abílio 

Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE 

ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedida 

pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante 

denominado CONTRATANTE  e do outro lado a empresa OSCAR B. DE OLIVEIRA-ME (LOOK 

DRIVE), CNPJ n° 10.496.377/0001-98, com sede na Rua Prof. Luiz Teixeira, 247 (sala 01), 95552-

000 em Capivari do Sul/ RS.                                                                                                                  

  Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado 

entre si, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir 

expostas: 

 

 

      CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

       Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de gerenciamento de frota e rastreamento veicular mediante sistema 

informatizado via internet visando controle das jornadas e deslocamentos dos veículos para adoção 

desse sistema na frota municipal, em especial nos veículos, das secretarias Saúde, Agricultura, 

Educação, desta municipalidade pelo período de 12 (doze) meses podendo ser renovado de acordo 

com o interesse da municipalidade nos termos do art. 57, da lei 8666/93, Inc. II por até 48 meses.  

       Sendo que na frota da secretaria de Saúde existe há necessidade de que os rastreadores 

sejam completos devido aos grandes números de viagens e rodízios de motorista.conforme tabela 

abaixo 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Valor Unit 

(Mensal) 

Valor Total 

01 08 

VEÍCULOS  

 
Serviço de rastreamento completo (Saúde) 
 
Frota Saúde: 
 
IVZ1474, IVR3235, IXW5309, IRX7982, IXV5296, 
IVM1793, IVT7712, IQI2488 
 
*Identificação de Motorista; 
 *Possibilitar a localização dos veículos rastreados 
 *Recebimento de alertas de posição e 
velocidades.  
 *Acesso via web; 
 *Visualização de endereços; 
 *Impressões de relatórios em XLS e PDF, 
 *Relatório de posição de trajetos percorridos; 
 * Sinal Sonoro (sirene). 
 *Visualização de mapas digitais satélites e 
híbricos. 
 * Unidade rastreadora cada um com seus 
respectivos gabinete com moldem, quadribande 
GPS/GPRS, bateria interna bem como os demais 
matérias utilizados para o funcionamento dos 
equipamentos.  
 
 

719,20 
 

8.630,40 
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02 

 

06 Veículos 

 

Serviço de rastreamento básico (Agricultura, 

Educação e Ação Social) 

Frota Agricultura. 
IWX9633, IVK4013.  
 
Frota Educação 
IVK0585, IYH7264 
 
Frota Gabinete 
IWO 1541 
 
Frota Ação Social 
Veiculo a ser adquirido (obs: o referido veículo já 
encontra-se em processo de compra) 
 
 *Possibilitar a localização dos veículos rastreados 

 *Recebimento de alertas de posição e 

velocidades.  

 *Acesso via web; 

 *Visualização de endereços; 

 *Impressões de relatórios em XLS e PDF, 

*Relatório de posição de trajetos percorridos; 

 *Visualização de mapas digitais;  

* Sinal Sonoro (sirene).  

 

 

419,40 

 

5.032,80 

PARAGRAFO ÚNICO:   Deverá ser cotada no valor mensal dos serviços já incluído a instalação dos 

equipamentos.  

                Devido às demais secretarias adquirirem veículos na frota precisa ter mais aquisições de 

rastreadores mantendo o mesmo valor, sendo assim poderá ser feito um aditivo.  

 

           CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES 

O valor do presente contrato é de R$13.663,20(Treze mil seiscentos e sessenta e três reais 

com quarenta centavos),  sendo que os pagamentos dos impostos ocorrerão por conta exclusiva do 

CONTRATADO. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA:DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

            5.1- O pagamento dos itens será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias após o 

recebimento da Nota Fiscal, mediante apresentação pela contratada dos seguintes documentos: 

- Nota Fiscal devidamente preenchida. 

- Comprovante da execução dos serviços, mediante relatório de assiduidade. 

, de forma avista através da seguinte dotação orçamentária: 

 

              02 – Secretaria Municipal de Gabinete. 

              2002– Manutenção Sec. Gabinete. 

              33.90.39.77– Vigilância Ostensiva e Monitorada. 

 

              07 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento. 

              2036– Manutenção Sec. Agricultura-Rec. Livre. 

              33.90.39.77– Vigilância Ostensiva e Monitorada. 

 

              06 – Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar. 

              2031- Assistência médica a população- SIA SUS. 

    2025- Manu. SECRETARIA DE Saúde – Rec. Livre 

              33.90.39.77– Vigilância Ostensiva e Monitorada. 

 

              05 – Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. 

              2010– Manutenção Ens. Fundamental- MDE. 

              33.90.39.77– Vigilância Ostensiva e Monitorada. 

 

               

     5.2. O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações 

assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere à habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

     5.3. O licitante vencedor deverá informar à Prefeitura nome do Banco, Agência e Conta Corrente 
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                CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 

 

             I - Pelo CONTRATANTE, quando: 

 

             - Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pelo CONTRATADO das cláusulas, do 

presente Contrato. 

 

- Da não prestação do serviço, pelo CONTRATADO, sem justa causa ou prévia comunicação a 

autoridade competente; 

                          - Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado; 

  - Praticar o CONTRATADO, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE. 

                                                                           

                 II - Pelo CONTRATADO, quando: 

 

             - O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta 

injustificada de pagamento; 

             - Praticar, o CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa 

fama; 

              - O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem; 

       

             CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos serão em regime de comodato e deverão possuir chip GPRS com no mínimo 

uma operadora para maior precisão em tempo real, em caso de ocorrer algum defeito nos 

equipamentos a empresa contratada deverá de substituí-lo em 48 horas sem qualquer ônus a 

prefeitura municipal de Tavares. 

. 
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            CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABLIDADES 

            É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a execução do objeto deste 

contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, 

resultantes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de sub empreitada, cujos ônus e 

obrigações, não poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 

            

 

 

            CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA 

           O presente contrato terá vigência pelo período de 11 de abril de 2018 a 11 de abril de 2019. 

 

 

 

           CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 

          A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá ao Diretor dos 

Transportes Jardel Araújo Motta, que acompanhará o serviço prestado. Não exclui nem reduz a 

responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos 

Administrativos.                        

 

 CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS 

  O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº8.666/93 e suas 

alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  

               

             CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes 

da execução do presente contrato. 
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           E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas.            

                                      

    

                                                                                                               Tavares, 11 de abril de 2018 

 

OSCAR B. DE OLIVEIRA-ME                                                      GARDEL MACHADO DE ARAÚJO 

                  Contratado                                                                                    Prefeito Municipal  

                                                                                                                             Contratante 

 

 

                                                                                                                        EXAMINADO E APROVADO 

Felipe Fernandes Walker 

                                                                                                                             Advogado do Município 

                                                                                                                                         OAB nº98.000 

 

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA 

Sec. Mun. de Agricultura , Pesca , Pecuária e Abastecimento 

 

 

TATIANE KEPPLER DOS SANTOS 

Sec. Munic. Educação, Cultura E Desporto. 

 

                                                                                                               

Testemunhas:  

 

1. Jocimar Costa de Souza 

  CPF nº 705.525.170-20  

 

 

2- Léa de Oliveira Paiva.                                                                                                                      

CPF nº 206.905.680-53.         

 


