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DE

CONTR|TO

Termo de Contrato de Prestação de Serviço n°
20180163/2018 , que fazem entre si o município de
SÃO MATEUS DO MARANHÃO, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e
CTSLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

£

;

'

"t

DE P GESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 20180163/2018

!;

i
f

ojMunicípio dé SÃO MATEUS tíO MARACHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA¬
ÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Antônio Pereira Aragão, n° 701,
Centro, São lljlateus do Maranhão - MA inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 06.019.491/0001-07,
re jresentado f elo(a) Sr(a). TELMA DA SII.VA VIEIRA, See. Mun. de Educação, portadora do CPF
n° 279.219.05o-15, residente na Avenida Antonio Pereira Aragão n708, e de outro lado a licitante
Cl SLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/CPF (MF)
so 3 o n.° CNF J 23.635.946/00CM -20, estaielecida na RUA DAS PAPARAUBAS, 26, JARDIM SÃO
FF|AN, São Lqís-MA, CEP 650ÿ6-000, do avante denominada simplesmente CONTRATADA, neste
ato representa ia por JULIO CE'?AR COELHO MELO, residente na AV. MAIOBA, BLOCO 04, OESTE
CONDOMÍNIO GUARUJA, MAIÒBA, São „osé de Ribamar-MA, CEP 65110-000, portador do(a) CPF
91&.974.863-1S, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.°
02 D/2018 SRP e a proposta apresentada pela CONTFtATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a
CONTFtATADA às normas disciplinares das Leis n°s.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações
pofeteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

-

í

CLÁUSULA PRIMEIRA DO

OBJETO

1. O presente contrato tem co(no objeto a Contratação de mão de obra terceirizada em caráter
co nplementar ae apoio adminisijativo e expediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias
Mi nicipais da prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA.

2.J Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao Edital do Pregão
SRP e à proposta vencedora, independente mente de transcrição.

na 020/2018

CLfÁUSULA SÉGUNDA - DOS IÿREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
1. t)s preços dos serviços são, aqueles cpnstantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA,
sendo que o válor total do contrato é de RS 1.781.609,28(um milhãc, setecentos e oitenta e um mil,
e
reais e vinte eoito centavos).
>

seiscentos

ncjve

2. No valor acftna estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ouj impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevídenciários,
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
e

fisèais

comerciais

cu nprimento integral do objeto cfa

CL ÁUSULA

TERCEIRA -

contrataçjão.

DOS PRAZOS

1. \ CONTRAI ADA ficará obrig’yda cumpri ' os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela U
ad ninistração sara execução dos serviçcs, contado do recebimento da autorização de serviço /
pelo(< ) CONTRATAN1 E.

\L

expedida

2. | Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horvs a contar da notificação da
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem f rejulzo de outros serviços, autorizados para execução

CLAUSULA

QÚARTA - DO AMPARO LEG AL

Praça da Matriz, M°42, Centro, CEP: 65.470-000
I
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1. A lavratura do presente contrato decorra da realização do Pregão n° 020/2018 SRP, realizado com
fur damento na _ei n° 10.520, de 17 de julho le 2002 e na Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QlflNTA - DO REGIME: DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. O regime da execução dos serviços a serem executados pela CONTFtATADA, os materiais que serão
err pregados e fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital
do Pregão N°. 020/2018 SRP.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. A vigência deste contrato terá ‘HÍcio em 04 de Julho de 2018 extinguindo-se 31 de Dezembro de 2018,
em dia da expedierjte, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
ter do inicio e

vencimento

2. A vigência pc derá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que
haja autorizaçãr > formal da autoridade compe ente e observados os seguintes requisitos:
%

2.1. Os
2.2. A

prestados

rejularmente;
sido
servidos tenham
realização do serviço;
mantenha interesse

Admirjistração

i ia

2.3. O valor èo contrato permaneça econo nicamente vantajoso para a Administração; e

2.4. A contra tada manifeste expressament,e interesse na prorrogação.
2.5. A CONT RATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

[

i!

3. Á prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

CL|ÁUSULA SÉ TIMA - DOS ENCARGOS DC CONTRATANTE
1. paberá ao C DNTRATANTE:

1

1.1 - Permitií acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTFRANTANTE para execução
jos serviços constantes do objeto;
t

-

1.2 Presta- as informações e os
CONTRATADA;

esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da

1.3 - Rejeitar qualquer serviço1 executada equivocadamente ou em desacordo com as especificações
constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° 020/2018 SRP;
1

1.4

- ImpediTque terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

Solicitor que seja refeito; o serviço que não atenda às especificações constantes do Termo de
Referência d 5 Pregão n.° 020/2*018 SRP;

1.5 -

.6 - Disponbilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos
imples, qua ido necessário; e

-

Atesta as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria dey
perviços Ger ais do CONTRATANTE.
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MUNICIPAL
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CLAUSULA or AVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. (jÿaberá à CO vlTRATADA:

1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços, tais como:

a. salários;
b. seguros de acidente;
c. t rxas, impostos e contribuições;
d. i idenizações;
e. \ ales-refeição;
f. \ ales-transporte; e 4
g. < utras que porventura venhaml a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - Manter ps seus técnicos sujeitos às rormas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no
órgão, porén sem qualquer víndulo empre jatício com o órgão;

- Manterjos seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
imediatamen e qualquer um cíeles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinarespo CONTRATANTE:;

1.3

1.4- Resp< nder, ainda, por ;quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do
CONTFtATAI JTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos
serviços alvo deste contrato;

1.5 - Arcar <om despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
écnicos no r ícinto do CONTRATANTE;
1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efet jados referentes aò objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais usados;

1.7 - Providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser
recuperado, anto na salda quanto no ret )rno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de
pontrole de njovimentação patrimonial do CONTRATANTE;
t

,i

1.8 - Devolvier os móveis retirados pars manutenção e reforma

limpos, sem ônus adicional para o

CONTRATANTE;
1.9 - Refazei os serviços que forem rejeite dos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da comunicação;
/>

I

1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliárió decorrente de serviço executado
Dela CONTRATADA sem autorização prév a da CONTRATANTE;
1.11 - Usar a|melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;
I
1.12 - Não r< mover os bens e Acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por
escrito da CC iNTRATANTE, quando for o caso;

1.13 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando
sempre mate lais de primeira qualidade;

-

Submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem
1.14
7
empregados pos serviços antes da sua execução;
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’

- Corfiunicar

à CONTF<ATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
1.15
esclarecimentos julgados necessários;

M.16 - Obter todas e quaisquer informaçõ as junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos
1.17 - Mante --se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidhs neste contrato durante toda a execução do contrato.

-

CLAUSULA NC NA DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISÒAIS
1.

À CONTRA TADA caberá, aindá:

-

1.1 Assumih a responsabilidade portodofe os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista pm vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
víncul 3 empregatício com o CONTFtATANTE;
empregados não manterão

nenhum

1.2 - Assurrjir, também, a responsabilidc de por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no decorrer do desempenho aos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência|do CONTRATANT-E;

1.3 - Assumr todos os encargos de poskível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este
contrato, oric inariamente ou vinculados poj- prevenção, conexão ou continência; e
.4 - Assum r, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
, este contrato.

*

2. A inadimplêr cia da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a resp ansabilidade por slu pagame nto à Administração do CONTFWANTE, nem poderá onerar o
obj ato deste cc ntrato, razão pela qual a C DNTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, a iva ou passiva, cohi o CONTRATANTE.
***-***********

CL UJSULA

1. I leverá a

********************4ÿ-*********** k************

DÉpIMA - DAS OBRIC3AÇÕES GERAIS

COljdTFRATADA observar, tambénji, o seguinte:

1.1 - Éjexpressamente proibida a cbntratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
COÿJTFIATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 - é € xpressamente proibida, tamb

a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se

houver prévia ai torização da Administração d > CONTRATANTE;

1.3

conjtrato.

-

é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -ÕO ACOIviPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução cos serviços objeto;deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE,
deí ignado para esse fim.
ft

1
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2. O servidor do CONTRATANTE; anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
ex scução dos serviços, determinarido o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões je providências que;ultrapass arem a competência do representante deverão ser solicitadas a
au oridade competente do(a) CONTFtATANT E, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

4. &A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde
qu i aceito pelajAdministração do CONTRATANTE.

CL ÁUSULA DÉ CIMA SEGUNDA *f'DA ATESTAÇÃO

.

1. A atestação da execução dqs serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim
ref resentando < CONTRATANTE.
CL ÁUSULA DE CIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

â

1. As despesas oriunda do presente contra o correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2018
Ati /idade 0209.123610007.2.052 Manutençã D e Desenvolvimento do Ensino 40%, Classificação económica
3.; .90.39.00 Oi tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.79, no valor de R$ 2.079.246,40.

2. Em caso
atí nder às

dej prorrogação,

despesas

no(p) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
da mesma nafureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

,V

CÚÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
1. Executados á aceitos os serviçtò, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro
da ;o) CONTRA TANTE, situado na , para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada
errí conta corre ite ou cheque nominal ao foinecedor, até o 30° (trigésimo) dia útil contado da entrega dos
documentos.

2. O CONTRA TANTE reserva-se, o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
exe cutados não estiverem de acordo com a e specificação apresentada e aceita.
3. D CONTRATANTE poderá deduzir do nontante a pagar os valores correspondentes a multas ou
ind mizações
pela CONTRÁTADA, ncjs termos deste contrato.

decidas

jj

4. Nenhum pagr mento será efetuado à CON" ‘FtATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
isso gore direito a alteração de preços, compensação financeira ou
financeira e pre /idenciária, sem
aplicação de peçalidade ao CONTRATANTE.

cfúe

5.

p prazo de bagamento da exècução doè serviços será contado a partir da

adi

jiplemento

data final do período de

d< í cada parcela.

5.1 - N >s casos de everituais atra sos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
conjcorrido de a guma forma para'ianto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pelo CONTRAT, \NTE, entre a datá acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
sera calculada n ediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP !

oncíe:
EMj=

Encargqs moratórios;

áOíd

Ofltwn\|
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N
I

= Númerp de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP)

=

Valor da parcela pertinente a ser paga;

I

=

índice de compensação financeira, assim apurado:

I ~ TX ==>
365
‘

l = (6/100)

==>

1 = 0,00016438

365

X - Percentqal da taxa anual = 6%

5.2 - A compensação financeira prev sta nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao
da icorrência. t

-

5.3 O Dagamento mensal' dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fisc al/fatura ates tada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e verificação
da regularidade da licitante vencedora junto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - CR :

CL \USULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTER/jçÃO DO CONTRATO
1.0 presente contrato poderá seralterado, ros casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haj 3 interesse d a Administração dd,CONTRA' 'ANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLAUSULA DÉblMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
j
1. No interesse da Administração "do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser
aunentado ou suprimido ato o liÿiite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
parágrafos 1o e >°, da Lei n.° 8.666/93.

ficsfobrigada $ aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou

1.1 - A < IONTRATADA
suf ressões que se fizerem necessários; e

1.2 - ne ihum acréscimo ou supressãi poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as
resi Itantes de acordo entre as pa tes.

supressões

CLÁUSULA DÉ 3IMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
!

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no
cor trato sujeitar á a CONTRATADA à multa c e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência,
até o máximo ce 10% (dez por cpnto) sobr; o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15
(qu nze) dias corridos, uma vez corfiunicada o icialmente.

2. Rela

inexecuÿão total ou parcir.l do

objete deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá,

garpntida a prévia defesa, aplicará CONTRAJADA as seguintes sanções:
;

2.1 - advertência;

i

2.2 - mi Ita de 10% (dez por cento) ! obre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratad >, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
i

jf

- suspensão tempoíária de participar em licitação
Administração dp CONTRATANTE , pelo prazo de até 2 (dois) anos;
\
2.3

e impedimento de contratar com a
V

Proc:
F*
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2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
da pur ição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
perdurarem os motivos
auforidade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Ad ninistração c o CONTRATANTÉípelos pre uízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
cot i base no su Ditem anterior.

determinantes

3. Pelos motivos que se seguem, p'rincipalme ite, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos
itens 1 e 2 destí cláusula:
1

3.1 - pe D atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.2 - pe la recusa em substituir qualc uer material defeituoso empregado na execução dos serviços,
que vier a ser re jeitado, caracterizada se a si bstituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
da Jata da rejeie ão; e

í!

3.3 - po recusar refazer qualquer se viço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
efe ivar no prazc de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.
4. t lém das perralidades citadas, a CONTRA" "ADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
de Fcrnecedores do CONTFWTAljjTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Lei n.° 8.666/93.
f

Caáastro

5. C omprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração
do 30NTRATANTE, em relação ;i um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA
fica á isenta das penalidades mencionadas.

6. As sanções cfe advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
con a Administração do CONTRATANTE, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publica poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos! pagamentos a serem efetuado!.

*

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
1. /4 inexecução [total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da ijei n.° 8.666/93.
i
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente.motivados nos autos do processo,
assegurado o co ítraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deáte contrato poderá ser:

!

r

2.1 - determinada por atò unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enu nerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
ante cedência mínima de 30 (trinta):dias corridc s;

I

2.2

- amgável, por acordó, entre as fartes, desde que haja conveniência para a Administração do

UOtjlTRATANTE ou

2.3 - judi :ial, nos termos dá legislação vigente sobre a matéria.

administrativa

i. A rescisão
autoridade competente.

ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

-
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CLAUSULA DÉdlMA NONA DA VINCULAÇ \0 AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA
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ESTAQO DO MARANHÃO

!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

J*raça da Matriz, N'42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA

I

•

CNPJ

N406.019.491/0Q01-07

1. Este contrate fica vinculado aos termos
CONTRATADA.

CLAUSULA VIÓÉSIMA

do Pregão

n.° 020/2018 SRP, e aos termos das propostas da

- DO FORO

1. 'As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

adrjiinistrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de SÃO MATEUS DO MAFtANHÃO,
com exclusão dê qualquer outro, por mais priyilegiado que seja.

>
]
II
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor

e firma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
e CONTRATADA, e belas testemunhas abaixo.
panes,

CONTRATANTE

-

SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA, em 04 de Julho de 2018
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to
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SE;CRETARIA(ÿUÿÍÿÿÊ-EDIJCAÇ ÀO
CNPjjn.0 06.019.491/dé(W -07
1
TELMA DA SILVA VIEIRÁ
CRFn0 279.219.053-15
I CONTRATANTE

i

CTSLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ 23.635.946/0001-20
JULIO CESAR COELHO MELO
CONTRATADO(A)

Testemunhas:
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