
ESTAD0 D0 MARANIIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CNPJ: 06.156.160/000 I -00

CONTRAT0 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 SOCIAL LOTE-003

0  MUNICIPI0  DE   CANTANHEDE,  atrav6s  da  Prefeitura  Municipal  de
Cantanhede, inscrita no CNPJ sob o n° : o6.|56.|6o/ooo|.oo , com sede Praca Paulo Rodrigues
n° 01 -Centro -Cantanliede-MA -Cep.: 65.46S-000, Cantanhede/MA, doravante denominada
CONTRATANTE,   neste   ato   representada   pela   Secretaria   Municipal   PAULA   CRISTINA
CASTRO SOUTO, brasileira, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, portador do  CPF
n° 807.215.32349 e a empresa C00PERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE
SERVICOS URBANITARIOS -COOPSERV'S, inscrita no C.N.P.J sob o n.° 08.799.688/0001 -
08, com sede na Av. dos Holandeses, n° 18, Sala 06, SU Comercial, Calhau, Sao Luis- MA, neste
ato representada por seu Presidente, Marlon Marques Aguiar, R.G. n.° 014879002000-9,SSP/MA
C.P.F.  n.°  000.645.253-17,  doravante  denominada  CONTRATADA,  ten,  entre  si,  ajustado  o
presente   CONTRATO   ADMINISTRATIVO   N°   PR-005/2019-003,   decorrente   do   PI.egao
Presencial  n°  005/2019  formalizado  mos  autos  do  Processo Administrativo,  submetendo-se  as
clausulas e condic6es abaixo e aos preceitos instituidos pela Lei Federal n°  10.520/02, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/93, a Lei Complementar n° 123/06 e
demais normas regulamentares pertinentes a esp6cie.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OIUETO
A Contratacao de Empresa para Servigos de Apoio Administrativo em Cariter Complementar em
apoio Municipio de Cantanhede/MA.

®

CLAUSULA SEGUNDA: Valor Contratual-

2.I Pelo fomecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagafa a CONTRATADA o
valor  mensal de R$ 23.822,80 (vinte e tres nil oitocentos e vinte dois reais e oitenta centavos),
pelo Menor Preco apresentado.

CLAUSULA TERCEIRA: Condic6es de Pagamento-

3.I  0 pagamento sera efetuado ao contratado ate o dia 25  (vinte e cinco) do mss subsequente a
emissao da Nota Fiscal Eletr6nica-NF-e, proporcional a cada solicita¢ao. Para tanto, a Adjudicatdria
deveri  fazer  constar  na  Nota  Fiscal  Eletr6nica-NF-e  correspondente  ao  objeto  e  a  quantidade
adquirida, sendo a mesma emitide sem rasura;

3.2  0 pagamento sera realizado exclusivamente por meio eletr6nico, mediante ciedito em conta
corrente de titularidade do fomecedor e prestador de servi¢os devidamente identificado;

3.2.1 : A CONTRATANTE dispord de 03 (rfes) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos
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CLAUSULA QUARTA: Recurso Financeiro-

4.I  As despesas decorrentes do presente Contrato colTerio a conta da Dota¢ao Orcamentaria da
Prefeitura Municipal de Cantanhede.

22:    SECRETARIA    MUNICIPAL    DE    ASSISTENCIA    SOCIAL;    2201:    SECRETARIA
MUNICIPAL    DE    ASSISTENCIA    SOCIAL;    08    244    0002    0.148:    MANUTENCAO    E
FUNCIONAMENTO   DA   SEC.   MUNICIPAL   DE   ASSISTENCIA   SOCIAL.,   3.3.90.39.00.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURjDICA.

CLAUSULA QUINTA: Criterio de Reajuste-

5.I 0s valores ora contratados nao sofrerao reajustes, salvo em decorrencia de alteragao autorizada
pelo Govemo Federal,  hip6tese em que  see aplicado o preco unitario constante do Contrato,  o
respectivo indice alterado;

®

CLAUSULA SEXTA: Condic6es de Execucao do Objeto-

6.I        A Contratada deveri executar os servicos referente ao objeto da presente licitacao de acordo
estritamente a sua proposta de precos, nao inferior as exigencias do Edital;

CLAUSULA SETIMA: Das Obriga€6es da CONTRATANTE-

7.I: A CONTRATANTE obrigar-se-a:

7.I.I  Proporcionar a CONTRATADA todas as condic5es necessarias ao pleno cumprimento das
obrigac6es decorrentes da presente licitaeao, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 ;

7.I.2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregao Presencial;

7.I.3  Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execu¢ao do
Contrato, diligenciando mos casos que exigem provid6ncias corretivas;

7.1.4 Providenciar os pagamentos a CONTRATADA a vista das Notas Fiscaisffaturas devidamente
atestadas mos prazos fixados;

CLAUSULA OITAVA: Das Obriga¢Oes da CONTRATADA-

8.I. A CONTRATADA obrigar-se-a:

8.I.2.   Prestar   os   servi9os   referente   ao   objeto   licitado,   em   conformidade   com   a   Proposta
apresentade,  ficando  o  Municipio  de  CANTANIIEDE/MA  com  o  direito  de  rejeitar  os
servigos que estiverem em desacordo com a Proposta apresentada;

8.I.3.   Manter durante a execugao do contrato em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas.
todas as condic6es de habilitapao e quantifica¢ao exigidas na licitapao;

8.I.4.     Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  Administracao  ou  a  terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do Objeto desta Licitapao, nao
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podendo  ser  arguido,   para  efeito  de  exclusao  de  sua  responsabilidade,   o  fato   de  a
Administracao proceder a fiscalizacao ou acompanhamento do fomecimento do Objeto;

8.I.5.   Arcar com todas as despesas decorrentes dos servicos a ser executado, correndo por sua
conta  e risco  a utiliza¢ao  de  ferramentas,  instrumentos,  materials  necessarios  e meio  de
locomocao a execucao dos servigos, bern como se necessario a contrata¢ao de funcionarios;

8.1.6.         Utilizar  exclusivamente  pessoal  habilitado  para  a  execucao  dos  servi¢os,  objeto  do
Pregao Presencial n° PR-005/2019, sendo admitide a substituicao por outro profissional
de aptidio equivalente ou superior, previamente aprovado pela Contratante;

®

®

8.I.7.          A  Contratada  deverd  manter em  todos  os  locais  de  servicos  urn perfeito  sistema  de
sinaliza¢ao e seguranca, principalmente nos de trabalho em vias pbblicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho;

8.I.8.         No  ato do pagamento,  a licitante  vencedora devera apresentar a Certidao Negativa de
D6bito do INSS e Certificado de Regularidade de Situapao do FGTS, com prazo vigente,
junto a Tesouraria deste Municipio, afim de comprovar sua idoneidade, quando se tratar
de Pessoa Juridica.

8.I.9.         Emitir Nota  Fiscal  Eletrdnica-NF,  quando  se  tratar  de  Pessoa  Juridiea.  (Quando  for
pessoa  fisica,  deveri  emitir  recibo  de  acordo  com  as  exigencias  da  Tesouraria  do
Municipio  de  CANTANIIEDE/MA);  C6pia  das  Carteiras  de  Trabalho  e  Previdencia
Social de todos os empregados contratados;
C6pia do ljvro de registro de empregado;
C6pia do Programa de Controle Medico de Satide Ocupacional-PCMSO;
C6pia do Programa de Prevengao de Risco§ Ambientais-PPRA;
C6pias dos Atestados de Satide Ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a
realizacao de exame medico admissional.
C6pias dos recibos de fomecimento dos equipamentos de protapao individual a todos os
empregados.
C6pias da CDTT (Certidfo Declarat6ria de Transporte de Trabalhadores), na hip6tese de
recrutamento de trabalhadores e transporte para localidade diversa de sua origem;

8.I.10. Cumprimento  de  todos  os  direitos  traba]histas  dos  empregados  contratados,  inclusive  o
cumprimento de nomas atinentes a sadde, higiene e seguranca do trabalho e ao recrutamento
de trabalhadores e seu transporte para localidade diversa de sua origem, sob pena de rescisao
unilateral do Contrato.

CLAUSULA NONA: Sanc6es Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual-

9.1  Pela  inexecu¢ao  total  ou  parcial  das  obrigac6es  assumidas,  garantida  a  pr6via  defesa,  a
Administracao poderi aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

9. I . I  Advertencia;
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9.1.2 Fica estipulado uma multa a empresa CONTRATADA in razao de 0,2% (dois decimos por
cento)  sobre  o valor global  do Contrato, por dia  que  exceder os prazos  estipulados, bern como
multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido. por faltas de cumprimento
de  outras  clrfusulas  contratuais,  salvo  motivo  de  forea  maior  ou  caso  fortuito,  devidamente
justificado pela empresa CONTRATADA e comprovado pela CONTRATANTE, dentro do prazo
estipulado no Contrato;

9.2: A importincia correspondente a multa devetti ser recolhida junto a sede da CONTRATANTE,
em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor sera descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de
fonga maior, caso justificados ate o 8° (oitavo) dia posterior a ocorrencia, poderao, a crit6rio e juizo
da CONTRATANTE, relevar as multas aplicades;

A crit6rio da Administra¢ao, poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso  na  entrega  do  produto  for  devidamente justificado  pela  CONTRATADA  e  aceito  pela
Administracao, que fixari novo prazo, este improrrogavel para a completa execu¢ao das obrigap6es
assumidas;

9J: Ficara impedida de licitar e contratar com a Administracao direta pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes de puni9ao, a pessoa, fisica ou juridica,
que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7° da Lei federal n° 10.520, de  17 de julho de 2002
e posteriores alterac6es.

CLAUSULA DECIMA: Da Rescisao+

10.10 presente Contrato poderd ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art.
78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

10.I.1:  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE,  em  caso  de  rescisao
admiristrativa prevista no Art. 77, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Da Fiscalizacao-

11.1  A  fiscalizapao  sobre  a  execapao  do  contrato  da  presente  licitagao  sera  exercida(o)  pela(o)
equipe da Prefeitura,  mos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Legislacao Aplicfvel-

12.I  0 presente instrumento contratual rege-se pelas disposic5es expressas na Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, com alterag5es nela introduzidas, e pelos preceitos de direito ptiblico, aplicando-
se-lhe supletivamente os principios da teoria geral dos Contratos e as disposic6es de direito privado,
Lei n°  10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Transnrissao de Documentos-

13.I  A troca eventual de  documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,  sera feita
atrav6s   de   protocolo.   Nenhuma   outra   forma   sera   considerada   como   prova   de   entrega   de
documentos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Da Vigencia-

14.10 presente Contrato tera vigencia pe]o per[odo de 12 (onze) meses, contados a partir de
spa assinatura, podendo a criterio da administracao a sua prorroga€ao, conforme estabeLece
o Art. 57, Inciso 11 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: 08 Dados do Contrato-

15.I Os dados do Contrato sao decorrentes do Pregao Presencial n° PR-005/2019.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: Dos Casos Omissos-

16.1  0s casos omissos serao solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente,
observados   os   preceitos   de   direito   ptiblico   e   as   disposi96es   da   Lei   n°   8.666/93   e   Lei   n°
10.520/02.

cLAUSuLA DEclMA sriTIMA: Do Foro-

17.1   Fica  eleito   o  foro   da  comarca  de   Cantanhede/MA,  para  dirimir  duvidas  ou  quest6es
oriundas  do  presente  Contrato  e  por  estarem  assim  justos  e  pactuados,   firmam  o  presente
Contrato,  em  03  (tres)  vias  de  igual  teor e  forma na presenga de  02  (duas)  testemunhas  abaixo
arroladas:

Cantanhede/MA, 20 de margo de 2019.
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