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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ V® 06.019.491/0001-07

TEF MO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 20180165/2018

iJ
Termo de Contrato de Prestação de Serviço n°
20180165/2018 , que fazem entre si o município de
SÃO MATEUS DO MARANHÃO, por intermédio do
(a) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA e
CTSLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Município dejSÃO MATEUS DO MARACHÃO, através da SEC. MJN. INFRAESTRUTURA, neste
ate denominad ) CONTRATANTE, com sejie na PRAÇA DA MATRIZ NM2, inscrito no CNPJ (MF)
sob o n.° 06.013.491/0001-07, representado pelo(a) Sr(a). ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Sec
Mup de Finanças e Des. Econõmico, ports dor do CPF n° 716.579.403-49, residente na Tv da Paz

CTSLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, ínácrita no CNPJ/CÿF (MF) seb o n.° CNPJ 23.635.946/0001-20, estabelecida na RUA
DAS PAPARAl BAS, 26, JARDIÁ1 SÃO FRAN, São Luis-MA, CEP 65076-000, doravante denominada
simplesmente ( iONTRATADA, neste ato representada por JULIO CESAR COELHO MELO, residente

naJÁV. MAIOBA, BLOCO 04, OESTE CONDOMÍNIO GUARUJA, MAIOBA, São José de Ribamar-MA,
Ca3 65110-00H, portador do(a) OPF 912.174.863-15, celebram o presente contrato, do qual serão
partes integrantes o edital d.) Pregão n.° 020/2018 SRP e a proposta apresentada pela
CONTRATADA sujeitando-se o' CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das
Leis n°s.8.666/ 993 e 10.520/20,02 e altera pões posteriores, mediant": as cláusulas e condições que
se seguem: I
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n°20, e de ourro lado a Iicitan

CL ÁUSULA PF IMEIRA - DO OBJETO
í

1. D presente [contrato tem como objeto ja Contratação de mão de obra terceirizada em caráter
cor íplementar de apoio administrativo e expediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias
Municipals da F refeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA.

2. [Este Termc de Contrato vin:ula-se ao Termo de Referência, ao Edital do Pregão na 020/2018
SRp e à propor ta vencedora, inoependentenente de transcrição.

CL ÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. Ds preços < os serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada peia CONTRATADA,
ser do que o vs or total do contrato é de R$[ 648.806,40(seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e
sei s reais e qu? renta centavos).

2. to valor acima estão incluídías todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do o >jeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes) taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cur iprimento in egral do objeto da contratação.

j

r._

CLAUSULA TERCEIRA - DOS IpRAZOS

1. A CONTRATjADA ficará obrigada cumpri - os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela
administração )ara execução :los serviçcs, contado do recebimento da autorização de serviço

excedida pelo(c ) CONTRATANfE.
J.

2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da
Flí CALIZAÇÃC > do CONTRATANTE, sem pjrejuízo de outros serviços autorizados para execução

/

(Ã
CL ÁUSULA QljlARTA - DO AMPARO LEG|AL h\

% i
M°42, Centro, CEP: 65.470-000Praçsrda Matriz,
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
raça da Matriz, N'42, Centro, CBP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA

CNPJN2p6.019.491/0001-07

CLAUSULA QU NTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital
do Pregão N°. 020/2018 SRP.

CLAUSULA SE (TA - DA VIGÊNCiA E DA ElrlCÁCIA

L
1.

1. A vigência deste contrato terá ipício em 04 de Julho de 2018 extinguindo-se 31 de Dezembro de 2018,
tenao início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. A vigência poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que
haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1. Os servil os tenham sido pfistados regularmente;
2.2. A Admin stração mantenha interesse na realização do serviço;
2.3. O valor c o contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.4. A contrarada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.5. A CONT RATADA não tem qireito subjetivo á prorrogação contratual.

3. / prorrogaçãc de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

CL WSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

I

t
1. Jaberá ao CONTRATANTE:

•i
acesso dos técnicos da CONTF2ATADA às instalações dp CONTRANTANTE para execução
constantes do objèío;
as informações ‘.é os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da

jl.1 - Permitir
dos serviços
1.2 - Presta

<1.3 - Rejeitaÿ
fconstantes di > Anexo I do edital do Pregão
jl.4 - Impedir que terceiros exedytem os se
j.5 - Solicitar que seja refeito o serviço
Referência d< > Pregão n.° 020/ÿ(118 SRP;
Í.6 - Disponi jilizar à CONTFRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos
èimples, quando necessário; e
\.7 - Atestai as faturas correspondentes! e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de
Serviços Ger ais do CONTRATANTE.

CLAUSULA OIT|AVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

qualquer serviçó executadç» equivocadamente ou em desacordo com as especificações
h.# 020/2018 SRP;
viços objeto deste contrato;
que não atenda às especificações constantes do Termo de

der, em relação àos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos1.1 - Respor
ierviços, tais como:

•j

a. salários;
b. s aguros de acidente;
c. t< xas, impostos e contribuições ;
d. ir denizações;

y

e. v rles-refeição;
f. v rles-transporte; e í
g. o Jtras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

.2 - Manter )s seus técnicos sujeitos às narmas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no
>rgão, porérr sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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r ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Taça da Matriz, N*42. Centro, C( P: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ N2 06.019.491/0001-07

1.3 - Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
mediatamen e qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares lo CONTRATANTE;

1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do
CONTRATAIITE, quando essè? tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos
serviços alvo deste contrato;

jl.5 - Arcar <om despesa decorrente de aualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
jécnicos no r icinto do CONTRA ÍANTE;

1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstrjir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efet rados referentes ào objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais usados;

1.7 - Provide iciar, sem quaisquer ônus ac icionais para CONTFtATANTE, o transporte do mobiliário a ser
•ecuperado, anto na saída quáhto no retomo ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de
sontrole de njovimentação patridionial do CONTRATANTE;

1.8 - Devolver os móveis retifádos para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o
CONTRATANTE;

1.9 - Refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
la comunica ;ão; i

jl.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado
pela CONTR \TADA sem autorização prév a da CONTRATANTE;

\
.11 - Usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

.12 - Não ra mover os bens e ãcessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por
scrito da CC NTRATANTE, quando for o qaso;

Jf
fi.13 - Fornefcer todo o material necessárb à execução dos serviços abjeto deste contrato, empregando
sempre maternais de primeira qualidade;

jL14 - Subnheter à fiscaíizaçiío do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem
IOS serviços antes 'da sua execução;

|l.15 - Conrunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
psclarecimen os julgados necessários;

11.16 - Obter odas e quaisquer-informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos
rabalhos;

i
p.17 - Mantee-se em compatibilidade com ás obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

íabilitação e qualificação exigidas neste cc ntrato durante toda a execução do contrato.

CLAUSULA NO NA - DAS OBRIGAÇÕES SojciAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

À CONTRATADA caberá, ainda:

.1 - Assumii a responsabilidade por todo: os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
sgislação sc :ial e trabalhista ém vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
impregados ião manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.
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| ESTAC 0 DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
'raça da Matriz, N‘42, Centro, C( P: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA

CNPJ NS 06.019.491/0001-07

1.2 - Assumir, também, a resoonsabilids de por todas as providências e obrigações estabelecidas na
egislação específica de acideníes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
ampregadosro decorrer do desempenho aos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
lependênciajdo CONTRATANlfe;

k
1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este
pontrato, origQnariamente ou vinculados po prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - Assuror, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
beste contrato.

I

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
trar sfere a responsabilidade por séu pagamento à Administração do CONTFRATANTE, nem poderá onerar o
obj sto deste «nitrato, razão pela ,qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
sol dariedade, ativa ou passiva, corà o CONTILATANTE.

CL ÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIÍ3AÇÕES < 5ERAIS

1. 1íeverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - Élexpressamente prpibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE : durante a prestação dos senriços, objeto deste contrato;

1.2 - é í xpressamente projbida, tamb 3m, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se
hoi ver prévia ai torização da Administração d 3 CONTRATANTE;

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

CLAUSULA DÉ ZMA PRIMEIRA -DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. M execução c os serviços objetq'deste co
designado para ;sse fim.

2. O servidor |lo CONTRATANTÈ anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços, determinarão o que fçr necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

1

3.l.s decisões ê providências quesultrapassárem a competência do representante deverão ser solicitadas a
aut >ridade com| etente do(a) CON jTRATANTE i, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

4. Á CONTRAT ADA deverá mantrèr preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde
que aceito pela , Administração do CONTRAT/* NTE.

CLÁUSULA DÉ:iMA SEGUNDA •; DA ATESTAÇÃO
T

da execução dob serviços

CONTRATANTE.;-

CLÁUSULA DÉfclMA TERCEIRA - DA DOTÁÇÃO ORÇAMENTÁRIA
$

1. > Vs despesas!oriunda do presente contraí 3 correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2018
Atividade 0207.Ó41220002.2.130 Manutençãc .Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, Classificação
eccnômica 3.3.00.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.79, no valor de R$

75Q.940,80.

2. Em caso de prorrogação, no(s) exercícid(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender âs despesas da mesma nsiíureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

ito será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE,

í

caberá à servidor do CGNTFRATANTE designado para fim\ atestação
esentando c

1.
rep

’
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„ ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃOI
i

traça da Matriz, N'42i Centro, CtP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA

j \ CNPJ Nÿ 06.019.491/0001-07

CL \USULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados q aceitos os serviços, a CONIRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro
da o) CONTFtA TANTE, situado na', para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada
em conta corrente ou cheque nominal ao fo necedor, até o 30° (trigésimo) dia útil contado da entrega dos
doc umentos. *

r

2. O CONTFIA TANTE reserva-sq',0 direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

I j

3. D CONTRATANTE poderá deduzir do nontante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações da/idas pela CONTRATADA, nc s termos deste contrato.

*
4. Nenhum pag< mento será efetuaçJo à CON'"RATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
fin« nceira e pre videnciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou
apl cação de pe lalidade ao CONTFÍATANTE.

5. 3 prazo de Dagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela.

•\
5.1 - N>s casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

cor corrido de aguma forma paraTanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pel ) CONTRATANTE, entre a data acima re erida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
ser !i calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
once:
EM = Encargc s moratórios;
N = Númer > de dias entre a data previste para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor la parcela pertinente a ser pí ga;

= índice de compensaçãoifinanceira, assim apurado:
l= fX ==> I!= (6/100) ==> !ÿ= 0,00016438

(65 365
TX - Percentual da taxa anual = 6%

f

i

i í

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

1

j 5.3-0 pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fiscal/fatura atesada por servidor designado, ponforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e verificação
da regularidade da licitante vencedora junto á Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - CRI :.

I **
CLAUSULA DÉfclMA QUINTA - DÀ ALTERAÇÃO DO CONTRATO

presente contrato poderá ser 'alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração dcÿCONTFlAlANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLAUSULA DÉ ÍIMA SEXTA - DC)|AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. f&o interesse da Administração;do CONTFIATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser
aumentado ou suprimido ato o limite de 25y<> (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
parágrafos 1o e 2o, da Lei n.° 8.666/93.

1.1 - A C ONTRATADA fica-obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
sup essões que se fizerem necessários; e

1.

•3

r
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PREFEITURA MUNICIP/ L DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
£raça da Matriz, N*4?, Centro, Cí P: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
I CNPJ Ne 06.019.491/0001-07

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as
supjressões resultantes de acordo entre as pa tes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENAL DADES

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

2. Pela inexecu :ão total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá,
gar antida a prév a defesa, aplicar à!CONTRA'"ADA as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - milta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
obj ato contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

- sjuspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do CONTRATANTE,;pelo prazç de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoí,«idade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
per lurarem os motivos determinantes da punção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
auDridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração do CONTRATANTEfrpelos prej JíZOS resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior. 1

2.3

}

3. Pelos motivoa que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos
iter s 1 e 2 desta cláusula:

3.1 - pelja atraso na executo dos ser /iços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pda recusa em substituir qualqluer material defeituoso empregado na execução dos serviços,
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a sibstituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
da da rejeição; e

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

4. Além das penalidades citadas, s CONTRA" ‘ADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Caaastro de Fcjrnecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Ljii n.° 8.666/93.

5. Comprovado mpedimento ou reconhecida orça maior, devidamente justificado e aceito pela Administração
do [CONTRATA TTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

6. Ás sanções < e advertência, sus pensão te nporária de participar em licitação e impedimento de contratar
con a Administração do CONTRATANTE, D declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração F ública poderão ser. aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando:a
dos pagamentos a serem efetuados.

CL \USULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
t

1. Á inexecuçãcí total ou parcial de ste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da t-ei n.° 8.666/p3.

I
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURÂ MUNICIP/1DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

'raça da Matriz, N*42, Centro, C£ P: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA

CNPJ N2 06.019.491/0001-07

1.1 - Oô casos de rescisãb contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,

contraditório e a ampla defesa.

i i
2. A rescisão depte contrato poderáser:

2.1 - determinada por ato unilatera e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
eni merados nos incisos I a XII e Xyil do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
ant jcedência m nima de 30 (trinta) dias corridos;

assegurado o

2.2 - amigável, por acordeÿ entre as bartes, desde que haja conveniência para a Administração do
MTRATANTE; ouCO

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

3. A rescisão a iministrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
aut jridade competente. !

CL UJSULA DÉblMA NONA - DA VINCULAÒÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

** *

1. Este contratqfica vinculado aos termos dp Pregão n.° 020/2018 SRP. e aos termos das propostas da
CONTRATADA

CL ÍUSULA VldÉSIMA - DO FORO

í-

1, As questõás decorrentes ç?a execução deste Instrumento, que _ não possam ser dirimidas
adr íinistrativamí nte, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de SÃO MATEUS DO MARANHÃO,
com exclusão d€ qualquer outro, p<jj? mais privilegiado que seja.

;j
(

2. E , para firmes e validade do qué foi pactué do, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor
e fôrma, para q le surtam um só efeito, às q jais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
par es, CONTR/ TANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

j SÃO MATEUS DO MA RANHÃO - MA, em 04 de Julho de 2018

h

fíRAESTRUTURAs SECR:
CN rt-07

if ATANILBO£ IRA'DE OLI
TRATANTEi

CTSíáL COOPEiRATiVA D E TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CN =>J 23.635.946/0001-20

JULIO 3ESAR COELHO MELO
CONTRATADO(A)
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Testemunhas:
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