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1 de 3

SFMSP Serviço Funerário do Município de São Paulo

6410.2020/0004030-9

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

 2.981.227,2000000  2.981.227,20 1,00 Descrição 20 veículos tipo utilitário

Marca/fabricante Saveiro / VW (cor cinza)

Valor unitário R$ 24.843,56

 1 UN

DATA DE EMISSÃO

26/03/2020
 2.981.227,20 R$

Continua...
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Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO

3.1. O prazo de vigência será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ordem de início, com CLAUSULA RESOLUTIVA 

.

3.1.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após assinatura do termo de contrato.

CONTRATO - 27/03/2020 A 22/09/2020 - 180 DIAS

Março:   82.811,87

Abril: 496.871,20  

Maio: 513.433,57

Junho: 496.871,20

Julho: 513.433,5

Agosto: 513.433,57

Setembro: 364.372,22

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO

4.2. O valor do serviço será pago à CONTRATADA mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela. Para o pagamento mensal a CONTRATANTE deverá autuar o requerimento citado no 

subitem anterior, como “processo de pagamento” e instruí-lo com os seguintes documentos:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Além das sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, o descumprimento de 

qualquer das obrigações assumidas neste Contrato importará na aplicação das seguintes penalidades, que só deixarão de ser 

aplicadas nos casos de:

a) Comprovação, pela CONTRATADA, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; 

e/ou

b) Manifestação da CONTRATANTE, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração .

11.2 As penalidades aplicáveis são as previstas no Capitulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

sempre garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. No que tange as multas, serão 

aplicadas conforme segue:

11.2.1 Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global total estimado do 

contrato, e, a critério da CONTRATANTE, aplicação da pena de suspensão temporária de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos a critério da CONTRATANTE;

11.2.2 Multa por dia de atraso na apresentação dos veículos para início do contrato: 1,0 % (um inteiro por cento) por dia sobre o 

valor mensal estimado do contrato, até o máximo de 15 (quinze dias). O atraso superior a 15 dias, poderá ensejar a imediata 

rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, com aplicação de pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração , pelo prazo máximo de 

até 05 (cinco) anos, a critério do SFMSP.

11.2.3 Multa de 3,0% (três inteiros por cento) por dia de falta/recusa de veículo/agente funerário/condutor e/ou auxiliar funerário, 

objeto do contrato, calculada por veículo faltante, incidente sobre o valor do faturamento mensal correspondente ao veículo. A 

partir do 11º (décimo primeiro) dia de falta, será considerada inexecução parcial do ajuste, ficando a CONTRATADA sujeita à 

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
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aplicação da multa por inexecução parcial do ajuste.

11.2.4 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, 

multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o preço mensal;

11.2.5 Quando o agente funerário/condutor e/ou o auxiliar funerário dirigir-se ao usuário de forma desrespeitosa, ou, ainda, não 

executar a contento o serviço que lhe foi determinado, caberá à CONTRATADA pena de advertência expressa e na reincidência , 

multa de 3,0.% (três inteiros por cento), incidente sobre o valor do faturamento mensal correspondente ao veículo, 

considerando-se o valor da prestação das horas contratadas, sem que o mesmo possa retornar a prestar serviços no SFMSP, 

devendo a CONTRATADA substituí-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua notificação.

11.2.6 Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor mensal estimado do ajuste por descumprimento das obrigações nos casos 

em que não houver previsão específica e demais itens e subitens.
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