
ài Proc
Sí

RuàfflsjESTvLDO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CNPJN° 13.829.344/0001-50

TÿRMO DE CONTRATO DE F RESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 20180162/2018

Termo de Contrato de Prestação de Serviço n°
20180162/2018 , que fazem entre si o município de
SÃO MATEUS DO MARANHÃO, por intermédio do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e CTSLZ
COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

qMunicípio de SÃO MATEUS DO MARANHÃO, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste
a o denomina lo CONTRATANTE, com sede na Av. Castelo Branco, n°224 - Sala: A, inscrito no CNPJ
(MF) sob o r.° 13.829.344/0001-50, rep «sentado pelo(a) Sr{a). LUCELIA MARTINS DA COSTA,
SíC. Municipal de Saúde, portador do OPF n° 804.371.763-04, residente na Av. Antonio Pereira
A agão, e de outro lado a licitante CTSLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE
S ERVIÇOS, i iscrita no CNPJ/CPF (MF) jsob o n.° CNPJ 23.635.946/0001-20, estabelecida na RUA
HAS PAPAR/ UBAS, 26, JARDIM SÃO FfíAN, São Luís-MA, CEP 65076-000, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato rbpresentada por JULIO CESAR COELHO MELO, residente
na AV. MAIOBA, BLOCO 04, OESTE CONDOMÍNIO GUARUJA, MAIOBA, São José de Ribamar-MA,
CEP 65110-0D0, portador do(a) CPF 91Í .974.863-15, celebram o presente contrato, do qual serão
partes integrantes o edital do Pregão n.° 020/2018 SRP e a proposta apresentada pela

sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das
Lèis n°s.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que
se seguem: ]

C LÁUSULA F|RIMEIRA - DO OBJETO

t
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CONTRATA

a Contratação de mão de obra terceirizada em caráter
cómplementari de apoio administrativo e expediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias
Municipais da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA.

1 O presente contrato tem como objete

2 Este Tern o de Contrato vincula-se a© Termo de Referência, ao Edital do Pregão na 020/2018
S *P e à proposta vencedora, independem emente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS IE DO VALOR DO CONTRATO

preçosidos serviços são aquelesJconstantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA,
sèndo que o \jalor total do contrato é de F$ 570.533,04(quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta
e três reais e Quatro centavos).

2 No valor apima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
e; :ecução do pbjeto, inclusive tributos e/oí impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fi: cais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contraís ção.

C .ÁUSULA VERCEIRA - DOS PRAZOS

1 Os

1 A CONTR/ TADA ficará obrigada cumpir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela
administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço
expedida peloja) CONTRATANTE.

2. Eventuaiá retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da
F SCALIZAÇAO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

C .ÁUSULA cjuARTA.DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão n° 020/2018 SRP, realizado
fuidamento na Lei n° 10.520, de 17 de jullo de 2002 e na Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA (jlUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 O regime Ide execução dos serviços s serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados e a fiscalização pelÿ CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência e Ao Edital do Pregão N°. 020/:>018 SRP.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1 A vigência deste contrato terá inicio en 04 de Julho de 2018 extinguindo-se 31 de Dezembro de
2018, tendo iiício e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ú timo.

poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses,
a autorização formal da autc ridade competente e observados os seguintes requisitos:

2 A vigência
d ;sde que ha

2.1. Os seíviços tenham sido prestados regularmente;

2.2. A Adn inistração mantenha interesse na realização do serviço;

2.3. O vale r do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.4. A cont atada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

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

C .ÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

Caberá ao CONTRATANTE:1

1.1 - Perrritir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para
execução aos serviços constantes do cbjeto;

1.2 - Prestar as informações e os esclé recimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRAT \DA]

Receitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
especificai ões constantes do Anexo I c o edital do Pregão n.° 020/2018 SRP;
1.3

ir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;1.4 - Impei

1.5 - Solid ar que seja refeito o serviço
Referência do Pregão n.° 020/2018 SR

que não atenda às especificações constantes do Termo de
D;

1.6 - Dispònibilizar à CONTRATADA
trabalhos d mples, quando necessário;

ispaço físico em suas dependências para a execução de
5

I
1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de
Serviços Gferais do CONTRATANTE.

Cj-ÁUSULA C

1\ Caberá à C 3NTRATADA:

DA CONTRATADAITAVA - DOS ENCARGOS

N°42, Centro, CEP: 65.470-000Praça da Matriz
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i
1.1 - Respbnder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como:

salários;
seguros de acidente;
taxas, impostos e contribuições;
indenizações;
vales-refeição;

f.j vales-transporte; e
gi. outras que porventura vent am a ser criadas e exigidas pelo Governo;

!

1.2 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em
trabalho no órgão, porém sem qualque- vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - Manter os seus técnicos identific ados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo
substituir imediatamente qualquer um < eles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares do CONTRATAN' E;

1.4 - Resoonder, ainda, por quaisquer
CONTRAI ANTE, quando esses tenha
dos serviços alvo deste contrato;

danos causados diretamente aos bens de propriedade do
n sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação

1.5 - Arcai com despesa decorrente d 3 qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por
seus técnicos no recinto do CONTRATANTE;

1.6 - Repa -ar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais usados;

1.7 - Pro ridenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do
mobiliário i ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo,
para tal, as normas de controle de mov mentação patrimonial do CONTRATANTE;

ver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o
WTE;

1.8 - Devo
CONTRAI

ejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do1.9 - Refazer os serviços que forem
recebimen o da comunicação;

)arar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço
sela CONTRATADA sem autorização prévia da CONTRATANTE;

i 1.10 - Re
executado

1.11- Usas a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

remover os bens e acessóri 3s do local onde se encontram sem o consentimento prévio
o da CONTRATANTE, quando for o caso;

1.12 -Não
e por escri

necer todo o material necessário â execução dos serviços objeto deste contrato,
o sempre materiais de primeira qualidade;

1.13 - Fo
empreganc

MTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem
execução;

1.14 - Sub
empregadc

Tieter à fiscalização do CO
s nos serviços antes da sua

1.15 - Comunicar à CONTRATANTE
esclarecim jntos julgados necessários;

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

ter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa

> dos trabalhos;
1.16 - Ot
consecuçã

Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000



i

&m Proc1a F*

RuUliCdESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHAO

CNPjJ N° 13.829.344/0001-50

1.17 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as
) condições!de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do

contrato. I

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕESj SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1 À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - Assi mir a responsabilidade po todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos r a legislação social e trabal lista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;

i
1.2 - Assu nir, também, a responsabilidade 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 decorer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - Assu
este contrj

nir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a
to, originariamente ou vincu ados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - Ass imir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução leste contrato.

2 A inadimpl íncia da CONTRATADA, ccm referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
n So transfere a responsabilidade por se u pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem
piderá onera o objeto deste contrato, raíão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
q lalquer vine ilo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

C -ÁUSULA C ÉC1MA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1 Deverá a C DNTRATADA observar, tam )ém, o seguinte:

1.1 -Ê expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
do CONTRAT durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

• 1.2 - expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato,
salvo se houv ar prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.3 - S vedada a subcontratação d 5 outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste
contrato.

.ÁUSULA [ ÉCIMA PRIMEIRA - DO AdOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços objeto d iste contrato será acompanhada e fiscalizada por do
DNTRATANTE, designado para esse firr .

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

C

1
C

2. O servidor
a execução d
oÉservados.

do CONTRATANTE anotará
>s serviços, determinando c

3. As decisõés e providências que ultra passarem a competência do representante deverão ser
sc licitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

sto para representá-la durante a execução deste contrato,
ONTRATANTE.

4. A CONTRATADA deverá manter prepa
desde que acqito pela Administração do C

Praça da Matriz N°42, Centro, CEP: 65.470-000
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<3_ÁUSULAIIÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

1 A atestaçã > da execução dos serviços] caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim
r< presentandi o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 As despesas oriunda do presente cont-ato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício
2018 Atividadi0208.103020013.2.036 Mé nutenção Assist. Hosp. e Amb. Media e Alta Complexidade,
Cassificação económica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento
3, 3.90.39.79, ío valor de R$ 665.621,88.

e prorrogação, no(s) exercfcio(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício

2 Em caso c
p ira atender
financeiro.

C -ÁUSULA I ÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1 Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor
F nanceiro da (o) CONTRATANTE, situa lo na Av. Castelo Branco, n°224 - Sala: A, para fins de
li< uidação e f agamento, mediante ordem, bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal
aõ fornecedor até o 30° (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2, O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
sérviços executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
in Jenizações devidas pela CONTRATADA

4. Nenhum págamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação fins iceira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação
fir anceira oui plicação de penalidade ao C ONTRATANTE.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de
ac implemento de cada parcela.

nos termos deste contrato.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
ncorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
vida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
implemento da parcela, será calculada nediante a aplicação da seguinte fórmula:

cc
dt
ac

EM = I x N x VP

or de:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prev sta para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Vlj* = Va!< r da parcela pertinente a sei paga;

= Indi & de compensação financei a, assim apurado:
l={TX ==> l = (6/100)
I

I = O,00C 16438==>
365 365
TX - Percen uai da taxa anual = 6%

prevista nesta condição será incluída na fatura do mês. 5.2 - A compensação financeira
seguinte ao dai ocorrência.3

N°42, Centro, CEP: 65.470-000Praça da Matriz,



IProc

£ p«-

Riiittica
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ N° 13.829.344/0001-50

5.3 - Ò pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação
d 3 nota fiscs l/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.°
8 666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao
F jndo de Gar antia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1 O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93,
dfesde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
jistificativas.

CLÁUSULAIÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

No interess a da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá
r aumentad 3 ou suprimido ato o limite dí 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
, parágrafos 1o e 2o, da Lei n.° 8.666/93

1
ser
65,

•1.1 -
a :réscimos oi

A CONTRATADA fica obri
supressões que se fizerem

gada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os
necessários; e

1.2 - lenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula,
e::ceto as sup essões resultantes de acorc o entre as partes.

CLÁUSULA E ÉCIMA SÉTIMA - DAS PEh ALIDADES

injustificado na execuçãc
no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,

máximo de 15 (quinze)pias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

dos serviços ou o descumprimento das obrigações1 O atraso
e: itabelecidas
pôr dia e por
recolhida no p

Pela inexeeução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE
derá, garan ida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

2.

PS

2.1 - advertência;

2.2 - nulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexeeução
to al do objete contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
of ciai;

trticipar em licitação e impedimento de contratar com a2.3 -
A< ministração

uspensão temporária de
do CONTRATANTE, pelo pijazo de até 2 (dois) anos;

, 2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
erjquanto perd jrarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

C<pNTRATAD> L ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após
irrido o pn zo da sanção aplicada com base no subitem anterior.di

Pelos motivos que se seguem, princip
tadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:

almente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades3.
tra

3.1 - polo atraso na execução dos s erviços, em relação ao prazo proposto e aceito; /,

3.2 - dela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos,

se "viços, que vier a ser rejeitado, caracter zada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco)(
dias úteis, con ado da data da rejeição; e

N°42, Centro, CEP: 65.470-000Praça da Matriz,
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j 3.3 - [ or recusar refazer qualquer
não se efetiva •no prazo de 5 (cinco) dias i

serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida
iteis, contados da data de rejeição.

4. Além das fcenalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inàcrição no uadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades
re feridas no Capítulo IV da Lei n.° 8.666/93.

5. Comprovaáo impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
A iministraçãa do CONTRATANTE, em re ação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula,
a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar conr a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou
cintratar com a Administração Pública poc erão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
rr ulta, descon ando-a dos pagamentos a serem efetuados.

C -ÁUSULA [ ÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

ío total ou parcial deste cor trato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
n.° 8.666/93.

1 A inexecuç
77 a 80 da Le

1.1 - Os casos de rescisão con ratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
ocesso, ass sgurado o contraditório e a e mpla defesa.pi

2 A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enume ados nos incisos I a XII a XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a
C DNTRATAD \ com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;

. 2.2 - e migável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração
dó CONTRAT ANTE; ou

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

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

C .ÁUSULA [ ÉCIMA NONA - DA VINCUI.AÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

do Pregão n.° 020/2018 SRP, e aos termos das propostas1. Este contra o fica vinculado aos termos
dá CONTRATADA.

C .ÁUSULA \ IGÉSIMA - DO FORO

1. As questces decorrentes da execuéão deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativa nente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de SÃO MATEUS DO
MARANHÃO, ;om exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

eza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de
fôrma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pejos
ek das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. / .

2. E, para firrr
uai teor e
presentante

ig
rc

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

I

N°42, Centro, CEP: 65.470-000Praça da Matriz



r

I

Proc

Fk-
ESTÁDO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJN°*í3329.344/0001-50

*UL)iiUl
;

Lucflu CostaLleíèlaiÿANEAMENTO
°80®fÿ/OOO1-5O

A MARTINS DA COSTA

i

SECRETARI
CNP,

LUCELI
CONTRATANTE
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;tetSLZ COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
i CNPJ 23.635.946/0001-20
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N°42, Centro, CEP: 65.470-000Praça da Matriz,
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