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•siESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNI':iPALDE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CT PJN° 06.019.491/0001-07

\ERMO DE CONTRATO DÉ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOf N° 20180164/2018

Termo de Contrato de Prestação de Serviço n°
20180164/2018 , que fazem entre si o município de
SÃO MATEUS DO MARANHÃO, por intermédio do
(a) SEC. MUN. DE {IN. E DESENV. ECONOMICO
e CTSLZ COOPciRATIVA DE TRABALHO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Municípioj de SÃO MATEUS DO MARANHÃO, através da SEC. MUN. DE FIN. E DESENV.
CONOMICO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA DA MATRIZ N°42,
scrito no ÊNPJ (MF) sob o n.° 06.|p19.491/0001-07, representado pelo(a) Sr(a). ATANILDO
EREIRA DE OLIVEIRA, See Mun de Finanças e Des. Económico, portador do CPF n°

716.579.403-149, residente na Tv-da Paz h°20, e de outro lado a licitante CTSLZ COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inscrita no CNPÍCPF (MF) sob o n.° CNPJ
Í3.635.946/0001-20, estabelecíeis; na RUA DAS PAPARAUBAS, 26, JARDIM SÃO FRAN, São Luís-
MA, CEP 65Ç76-000, doravante1:denomir ada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada
dor JULIO CESAR COELHO MÍ;LO, residente na AV. MAIOBA, BLOCO 04, OESTE CONDOMÍNIO

GUARUJA, IÿAIOBA, São José de Ribariar-MA, CEP 65110-000, p: rtador do(a) CPF 912.974.863-
l|5, celebramío presente contra'», do quál serão partes integrantes o edital do Pregão n.° 020/2018
ÍRP e a proposta apresentada pela j CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a
C ONTRATADA às normas disciplinarei

ppsteriores, mediante as cláusulas e cond
das Leis n°s.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações

ções que se seguem:

C LÁUSULA ijRIMEIRA - DO OBJETO

1 O presenti contrato tem corno objete a Contratação de mão dl) obra terceirizada em caráter
pediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias
Mateus.do Maranhão - MA. .

cómplementaiKle apoio administfativo e e>

Municipais da*Prefeitura Municipal de São

2.1 Este TermD de Contrato vinçula-se ac Termo de Referência, ac( Edital do Pregão na 020/2018
SRP e à propc sta vencedora, independentèmente de transcrição.

CLÁUSULA S EGUNDA - DOS PREÇOS B DO VALOR DO CONTRATO

1. Os preços los serviços são,aqueles donstantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA,
se ido que o valor total do contiato é de R$ 722.515,20(setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e
qu nze reais e rinte centavos). f;

J i
2. INo valor acima estão incluídas todas ajs despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto dá contratação.

r

CL \USULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
!

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprii os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela
administração para execução cios serviços, contado do recebimento da autorização de serviço
expedida pelo(aj) CONTRATANTE.

2. Eventuais etrabalhos devárão ser in ciados em até 48 horas a contar da notificação da
FISÇALIZAÇÃC do CONTRATANTE, sem p ejuízo de outros serviços,autorizados para execução
I 'ÿ

r
LAUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

Praça-da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000
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1. A li vratura do p "esente contrato decorre da
Lei n° 10.520, de 1(7 de julho de 2002 e na Lei r

realização do Pregão n° 020/2018 SRP, realizado com fundamento na
0 8.666/93.

IÁuluLA QUIN' ’A - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSC

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão

errjprepados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edita! do
Prègãd N°. 020/20Í8 SRP.

1

CL ÃUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vij ência deste jcontrato terá início em 04 de Julho de 2018 extinguindo-se 31 de Dezembro de 2018, tendo inicio
e vpncinento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

vigência podefâ ser prorrogada por interes se das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autbriz; ção formal aa autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

5.1. Os serviçoslenham sido prestados regularmente;

!.2. \ Administre ção mantenha interesse na realização do serviço;

: .3. D valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

; .4. \ contratadajmanifeste expressamente interesse na prorrogação.

í .5. A CONTRATADA não tem direito subjetiv D à prorrogação contratual.

3. A prorrogação de contrato deverá ser nromovicá mediante celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGO!; DO CCjNTRATANTE

1. C íbej-á ao CONTRATANTE:

1 1 - Permitir acs sso dos técnicos da CONT RATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução dos
servir os constantes do objeto;

1.2-1’restar as informações e os esclarecimer tos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;

1.3 - íejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes
di AníxoIdo edifâi do Pregão n.° 020/2018 SIIP;

1.1-1npedir que terceiros executem os serviçc s objeto deste contrato;

1.5 - Solicitar que seja refeito o servido que não atenda às especificações constantes do Termo de Referência do
Pr 3gãp n.° 020/2018 SRP;

k
•<

í

- [ isponibilizarlà CONTRATADA espaço fiáico em suas dependências para a execução de trabalhos simples,
qúÿndo necessáriol e tf I
1.<

-
1.1 - Atestar as f4turas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços
Gerais do CONTRATANTE.!

PRAÇA DA MATRIZ, 42, CENTRO
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ctÁl/SULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1.íCaberá à CONTRATADA:
- Respondei, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

cor 10: ‘
1.1

a. salários;
b. segíiros de acidente;
c. taxas, impostos e contribuições;
d. indsiizações;
e. vales-refeição; ,
f. vales-transporte; e
g. outràs que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 Manter os seus técnicos sujeitos às no mas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão,
sort m sem qual ]uer vínculo empregatício cojm 0 órgão;

I.3 - Manter os seus técnicos ideritificad por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
mediatamente cjjualquer um deles què seja donsiderado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
ÍONTRATANTB;

.4 Responder,jainda, por quaisquer danospusados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE,
juarçdo esses telham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato;

.5 Arcar com despesa decorrente de qualáuer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no
r ícírrto do CONTRATANTE;

' .6 -| Reparar, corrigir, remover, reconstruir
efetuados refererjtes ao objeto em que se ve

s iíateriais u

3u substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
•ificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

los; i*

117 - Providenciar, sem quaisquer ónus acicionais para CONTRATANTE, 0 transporte do mobiliário a ser
cuf erado, tantqna saída quanto no retomo ao seu loca! de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de

oviijnentação parimonial do CONTRATANTE!;

Devolver jos móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ónus adicional para 0

RATANTE; j
1& - Refazer os kerviços que forenrí rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
cijmu íicação; j

10 4 Reparar OJ indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela
CpNTRATADA seYn autorização prévia da CONTRATANTE;

Usar a melh jr técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;
'i

1.J2 - Não remove - os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por escrito da
C( )NT RATANTE, c uando for 0 caso;

1. 3- Fornecer tojlo 0 material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando sempre
m« teriais de primeira qualidade;

1 8
CPNT

1

1. 11 -

PRAÇA DA MATRIZ, 42,CENTRO
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1.' 4 - Submetér à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
se viços antes Ja sua execução;

1.15 - Comunicar à CONTRATANTE qua
julgados neces iários;

quer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos

1.1J3 - Obter tocas e quaisquer informações junto ã CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos trabalhos;

com todas as condições de-se em compatibilidade comi as obrigações a serem assumidas e c
ualificação exigidas neste con rato durante toda a execução do contrato.

CL ÁU >ULA NONAI - DAS OBRIGAÇÕES SOC AIS, COMERCIAIS E FISCAIS

À CONTRATADA caberá, ainda: ,,

1.17 - Manter-
ilitação e qhac

1

responsabilidade por todís os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
egiàlação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
ião manterão nenhum vínculo empreçiaticio com o CONTRATANTE;

- Assumir1.1

por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

1.2 Assumir, tàmbém, a responsaUlidade
ispeclfica de adidentes do trabalho, quandc
lecorrer do desempenho dos serviços ou
CONTRATANTE;

.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,
íariamente c u vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

Assumir, éinda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

>rigi

.4
c ont ato.

dimplência dó
abilidade pc

a CONTRATADA, cíom refe -ência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
seu pagamento à Admin stração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste

razão pelaiqual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
com o CON TRATANTE.

2. A inaJ
resdons
cont -ato
passiva

m r******************************************* r***< **************

CLÁ JSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. D< verã a CONTRATADA observar, tarpbém, o seguinte:

•.1 - é expressamente proibida a ccntratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONFR/ TANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, 'também,ja veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver
préviâ au orização dajAdministração do CONTRATANTE;

1 3 - é vedada a subcontratação.de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

.A DÉCIMA jPRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃOCLÁl SU

\
t)

PRAÇA DA MATRIZ, 42, CENTRO
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s serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE,1. A execução cfo
designado para esse fim.

2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas
dc s se rviços, detemiinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões ej providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a
ade competente do(a) CONTRATANTE, jêm tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

DNTRATADÿ deverá manter preposto pira representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

AÒministraçãojdo CONTRATANTE/ 1

CL ÚJÿULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO
\ atestação da Execução dos serviço:';* caber

C NTRATANTE. j ;

CL tUâjULA DÉCIWIA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

as ocorrências relacionadas com a execução

au :ori(

4. \C
pe a

I

â servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o

1. / s daspesas oriúnda do presente cofjtrato còrrerão por conta da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade
0202.0ÿ1220010.2.(107 Manut. Func. dafSec. Administração , Classificação económica 3.3.90.39.00 Outros serv. de

>soa jurídicaÿ Subelemento 3.3.90.39.79, no valor de R$ 842.934,40.

2. lm ( aso de proríogação, no(s) exerçlcio(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesmd natureza, cuja alocáção sená feita no início de cada exercício financeiro.

terc pe

i

CLÃ US(|jLA DÉCIMÃ QUARTA
I

- DO PAt3AMEN|TO
tos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o)

CONTRATANTE, sifljado na PRAÇA DA MATRIZ N°42, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem
bane ária creditada ern conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30° (trigésimo) dia útil contado da
entrega < los documentos.

CONTRATANTE reserva-se o direito de rec usar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados
não èstiv srem de acdpo com a especificação apresentada e aceita.

3. O CO 'JTRATANTE poderá deduzir Gó montarjite a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devic as f ela CONTRATADA, nos termoâ deste contrato.

4. Ni tnhi m pagamento será efetuado,’’à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
finam eira e previdenqiária, sem que issòí gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de
penal dac e ao CONTRATANTE.

5. O praz 5 de pagamento da execução çlos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento
de cajía parcela.

I 5.r1 - Nos casbs de eventuais atrasos de bagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
algum a forma para ta ito, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima r( ferida e a correspondente (ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada medjante a
aplica :ão pa seguinte fórmula:

L
1. E ceci tados e a<

tc

f

•i
PRAÇA DA MATRIZ, 42, CENTRO
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vital

;

E /I = J x N x VP
:

or de:

EIW = Encargos inoratórios;
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;N Número

Valor da parcela pertinente a ser pag3;

índice de compensação financeira, assim apurado:

VF

1 = (6/100) ==> 1 = 0,00016438I TX ==>—
365365.

Percentual áa taxa anual = 6%

5.2 - A compensação financeira previ;>ta nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da

X-

occ rrêricia.

5.3 - O págamento mensal do's servços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fisc al/fe tura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e verificação da
reg ilarpade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
CR

t

CU tUSULA DÉCIMÿV QUINTA - DA AUERAÇÃjO DO CONTRATO

1. C ' pr isente contrato poderá ser alterado, no;

ess 3 da Administração do CONTRAIANTE,
casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja

com a apresentação das devidas justificativas.inte

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

J. N > interesse da Administração do CONTRATANTE, 0 valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado
s jpriçnido ato o liÇnite de 25% (vinte e cinco ppr cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1o e 2o, da Lei
£ 666/93.

j.1 - A COljjTFÿATADA fica obrigada a
supr íSSC es que se fizerem necessários; e

aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão
supressões resultantes de acordo entre as partes.

poderá exceder 0 limite estabelecido nesta cláusula, exceto as

CLáUSULA DéCIMA!SéTIMA - DAS PENALIDAI IES

atrapo injustificapo na execução dos serviçqs ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato
a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de
por cento) sobre o valor total dò contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

1. O
sujeitkrá
10% de2
comu licafcla oficialmehte.

jxecução tojal ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a2. Pea in

PRAÇA DA MATRIZ, 42,CENTRO
i
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defesa, aplifcar â CONTRATADA as seg Jintes sanções:

2.1 - advejtência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sjpbre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

itratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) d as corridos, contado da comunicação oficial;

p,évU

| 2.3 - suspfensão temporária de particióar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
C(j>NTpATANTE, jjelo prazo de até 2 (do>s) anós;

ação de inidoneidade para ncitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
de, que será concedida sempre que a CONTRAT ADA ressarcir a Administração do
los prejuízos resulttntes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem

j 2.4 - decla
motivos deterrr
cou a penali
NTRATANTE

os
ap
CC
anterio

P ‘elos motivos qie se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1
e 2 des ta cláusula:

3.1 - pelo alraso na execução doi; serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qiialquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a
ser reje tado, caracterizada se a substituição nãc ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;
e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar
no | raz i de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

das penalidades citadas, a CENTRA' 'ADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

> de Fornecedores do CONTRATANTE è, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da
666/93. *'

5. Cbmprovado imp
COf TRATANTE, en
das renálidades mer

4. / iérr
Cadastr
Lei r 8

dimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
relação a um dos Wentos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta

cionadas.

vertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
DNTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

% As sa ições de ac
dm nist ação do O

Públ :a poderão ser
sereiief ítuados. A

OITAVA - DA RESCISÃOCLÁUSliLA DÉCIMA

ução total eu parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.°1. A i íex

8.660/93.

l|l - Os cakos de rescisão bontratual deverão ser formálmente motivados nos autos do processo,
asseç urai lo o contradfjório e a ampla defesa.

2. A r sei; ão deste contrato poderá ser:

2.1 - determináda por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados
s I a XII e f(VII do artigo 78 :da Lei n.t 8.666/93, notificando-se té CONTRATADA com a antecedência
30 (trinta) djas corridos;

nos ircisc
mínima dí

í
I PRAÇA DA MATRIZ, 42, CENTRO
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2.2 - amgável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
C DNTRATANTE; 6u

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A r< scisão admrpistrativa ou amigável deverjá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
co npetente.

)

CL ÁUSULA DÉCinIA NONA - DA VINCÚLAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fca vinculado aos termos io Pregão n.° 020/2018 SRP, e aos termos das propostas da
CC NTRATADA.

*L WSULA VIGÉS MA - DO FORO

orrentes da execução destfe Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
e julgadas no Foro da cidade de SÃO MATEUS DO MARANHÃO, com exclusão de qualquer

1. As c uestões de<
ser; o p roceséadas
outr ), p >r mais privilegiado que seja. J
2. E , pí ra firmeza f validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
fçrn a, para que sui tam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e C ONTRATADA, e pefás testemunhas abaixo.

SÃO MATEUS DO MARACHÃO - MA, em 04 de Julho de 2018

e oUveiva
ECONOMICO

001-07
m

p

OOPERATIVA Dip TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ 23.635.946/0001-20

ONTRATADO(A)

m ! CT!

Pc'

Testemunhas:r
2.1s

A MATRIZ, 42, CENTROPRAÇA E


