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CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACAO LOTE-002

0  MUNICIPI0  DE  CANTANHEDE,  atrav6s  da  Prefeitura  Municipal  de
Cantanhede, inscrita no CNPJ sob o n° : o6. |56. |6o/ooo| -oo , com sede Pra€a Paulo Rodrigues
n°   01   -  Centro  -  Cantanhede-   MA  -  Ce|).:   65.465-000,   Cantanhede/MA,   doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria Municipal LILIA LIMA
E  SILVA DOS  SANTOS,  brasileira,  Secretiria Municipal  de Educapao,  portador do   CPF n°
280.659.72349 e a empresa C00PERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE
SERVICOS    URBANITARI0S    -    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,  SIJ  Comercial,  Calhau,
Sao  Luis-  MA,  neste  ate  representada  por  seu  Presidente,  Marlon  Marques  Aguiar,  R.G.  n.°
014879002000-9,SSP"A C.P.F.  n.° 000.645.253-17, doravante  denominada CONTRATADA,
t6m,  entre  si,  ajustado  o  presente  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N°  PR-005/2019-002,
decorrente    do    Pregao    Presencial    n°    005/2019    formalizado    mos    autos    do    Processo
Administrativo,  submetendo-se as clausulas e condi¢6es abaixo e aos preceitos iustituidos 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 nomas regulamentares pertinentes a esp6cie.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO 0BJETO
A Contratap5o de Empresa para Servicos de Apoio Administrativo em Carater Complementar em
apoio Municipio de Cantanhede/MA.

®

CLAUSULA SEGUNDA: Valor Contratual-

2.I Pelo fomecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
o valor mensal de R$  399.254,48 (trezentos e noventa e move mil duzentos e cinquenta e quatro
reais e quarenta e oito centavos), pelo Menor Pre¢o apresentado.

CLAUSULA TERCEIRA: Condic6es de Pagamentor

3.1 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
Adjudicafaria deveri fazer constar na Nota Fiscal Eletr6nica-NF-e correspondente ao objeto e a
quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;
3.2 0 pagamento sera rcalizado exclusivamente por meio eletr6nico, mediante cr6dito em conta
corrente de titularidade do fomecedor e prestador de servieos devidamente identificado;

3.2.1:  A  CONTRATANTE  dispord  de  03  (rfes)  dias  para  efetuar  o  atesto,  ou  rejeitar  os
documentos de cobranga por erros ou incorree5es em seu preenchimento;

3.2.2:  A CONTRATANTE nao  fare nenhum pagamento  a CONTRATADA,  antes de paga
relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.
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CLAUSULA QUARTA: Recurso FinanceiroL

4.I As despesas decorrentes do presente Contrato correr5o a conta da Dotaeao Orcamenfaria da
Pt.efeitura Municipal de Cantanhede.

08:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO;  0801:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCACAO;    12   122   0002   0.090;   MANUTENCAO   E   FUNCIONAMENTO   DA   SEC.
MUNICIPAL  DE  EDUCACAO;  3.3.90.39.00.  OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEROS  DE
PESSOA JURiDICA.

CLAUSULA QUINTA: Crit6rio de Reajuste-

S.I   Os  valores  ora  contratados  nao  sofrerfro  reajustes,   salvo  em  decorrencia  de  alterapao
autori2ala pelo Governo Federal, hip6tese em que see aplicado o preeo unit5rio 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 pre¢os, n5o inferior as exigencias do Edital;

a

CLAUSULA SETIMA: Dos Obrigacoes da CONTRATANTE-

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

7. I . I  Proporcionar a CONTRATADA todas as condi¢des necessdrias ao pleno cumprimento das
obrigac6es decorrentes da presente licitagao, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93;

7. I .2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Preg5o Presencial;

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

7.I.4   PTovidenciar   os   pagamentos   a   CONTRATADA   a   vista   das   Notas   Fiscais/Faturas
devidamente atestadas mos prazos fixados;

CLAUSULA OITAVA: Da8 0briga?6es da CONTRATADA-

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

8.1.2.    Prestar  os   servi¢os  referente  ao  objeto  licitado,  em  confomidade  com  a  Proposta
apresentada,  ficando o  Municipio de CANTANHEDE/MA  com o direito de rejeitar os
servicos que estiverem em desacordo com a Proposta apresentada;

8. I .3.    Manter durante a execu¢ao do contrato em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas,
todas as condiq6es de habilita¢ao e quantifica¢ao exigidas na ]icitapao;

8.1.4.     Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  Administracao  ou  a  terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecinento do Objeto desta Licita¢ao, nao
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podendo  ser  arguido,  para  efeito  de  exclus5o  de  sua  responsabilidade,  o  fato  de  a
Administrapao proceder a fiscalizaeao ou acompanhamento do fomecimento do Objeto;

8.I.5.    Arcar com todas as despesas decorrentes dos servi¢os a ser executado, correndo por sua
conta e risco a utilizagao de ferramentas, instrumentos, materials necessarios e meio de
locomog5o   a   execngao   dos   servigos,   ben   como   se   necessario   a   contratacao   de
frocionarios;

8.1.6.         Utilizar  exclusivamente  pessoal  habilitado  para  a  execucao  dos  servigos,  objeto  do
Preg5o Presencial n° PR-005/2019, sendo admitida a substitui¢ao por outro profissional
de aptidio equivalente ou superior, previamente aprovado pela Contratante;

8.1.7.          A  Contratada  deveri manter em todos os  locais  de  servi¢os urn perfeito  sistema de
sinalizacao e seguranga, principalmente mos de trabalho em vias ptiblicas,  de acordo
com as nomas de seguran9a do trabalho;

8.I.8.         No ato do pagamento, a licitante vencedora devera apresentar a certidio Negativa de
D6bito  do  INSS  e  Certificado  de  Regularidade  de  Situacao  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  Elefronica-NF,  qunndo  se tratar de pessoa Juridica.  (Quando for
pessoa  fisica,  devera  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 livro de registro de empregado;
C6pia do Programa de Controle M6dico de Satide Ocupacional-PCMSO;
C6pia do Programa de Prevengao de RIscos Ambientais-PPRA;
C6pias dos Atestados de Salde Ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a
realiza95o de exame medico admissional.
C6pias dos recibos de fomecimento dos equipamentos de prote¢ao individual a todos os
empregados.
C6pias da CDTT (Certideo 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  trabalhistas  dos  empregados  contratados,  inclusive  o
cumprimento   de   nomas   atinentes   a   satde,   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 lnadimplemento Contratual-

9.1  Pela  inexecngao  total  ou  parcial  das  obriga?6es  assumidas,  garantida  a  pr6via  defesa,  a
Administracao podefa aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

9. i . I Advertencia;
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9.I.2 Fica estipulado uma multa a empresa CONTRATADA na razao de 0,2% (dois d6cimos por
cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bern como
multas ria fomra da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento
de  outras  clausulas  contratuais,  salvo  motivo  de  for¢a  maior  ou  caso  fortuito,  devidamente
justificado pela empresa CONTRATADA e comprovado pela CONTRATANTE, dentro do prazo
estipulado no Contrato;

9.2:    A    importancia    correspondente    a    multa    deverd    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 for9a maior, caso justificados ate o 80 (oitavo) dia posterior a ocorrencia,
poderao, a crit6rio e juizo da CONTRATANTE, relevar as multas aplicadas;

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

93: Ficara impedida de licitar e contratar com a Administra¢ao direta pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, ou enquanto perdrrarem os motivos determinantes da punicao, 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 alteracdes.

CLAUSULA DECIMA: Da Rescisaor

10.1  0 presente Contrato podefa 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  rescis5o
administrativa prevista no Art. 77, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Da Fiscalizacao-

11.I  A fiscalizacao sobre a execu¢ao do contrato da presente  licitacao sera  exercida(o) pela(o)

0       :q:ip;:::r;f;£g:ainn;Ssti::SNdD°A¥j:;:]7a¢:o:'p:£°c:L6e6]:/93 '
12.I 0 presente instrunento contratual rege-se pe]as disposic6es expressas na Lei n° 8.666, de 2]
de  junho  de   1993,  com  alterac6es  nela  introduzidas,  e  pelos  preceitos  de  direito  ptiblico,
aplicando-se-1he  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: Transmissao 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 terf vigencia pelo perlodo de 12 (onze) meses, contados a partir de

;u§£S;:,ai:A::jo:%d#L°e{::::±ri::/3:3s.a::d£::S:roa:Boon:rsau,aopr°rr°ga€a°.C°nformeestabelecex`.
15.I Os dados do Contrato sao decorrentes do Pregao Presencial n° PR-005/2019.
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CLAUSULA DricIMA 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   disposig6es   da   Lei   n°   8.666/93   e   Lei   n°
10.520/02.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Do Foro-

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

Cantanhede/MA, 20 de margo de 2019.

Secretaria  Municipal  de  Educac5o
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