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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MEN DES
PRACA SENADOR CANDIIX) MENDF,S, 09 CENIRO, CANDID° MENDES-MA

CNPJ: 06.059.505/0001-0R

CONTRATO DE PRESTA00 DE SERVIcOS N° 070/2017

00NTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECKAO DE SERVIcOSDE GOLETA DE LIXO TIPO DOMICILIAR, TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL EMAMIBIENTE PROPRIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES/MA.

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICiP10 DE CANDID° MENDES - MA,atraves da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDID() MENDES-MA, situada a PragaSenador Candid° Mendes, n°09, Centro, Candid° Mendes — MA, inscrita no CNPJ sob o
4j" n° 06.059505/001-08, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE,
11/ lak representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Jose Ribamar Leite deAra*, portador da Cedula de Identidade n° 1859059 e do CPF n° 14581175291,residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Candido Mendes-MA., e a empresaALMEIDA E LIMA LTDA — ME, pessoa juridica de direito privado corn sede na AvenidaEngenheiro Emiliano Macieira, n°200, KM. 09, BR-135, Bairro MARACANA, SAO LUIS —MA, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°19580762/0001-32 e Inscrigao Estadualn°12.428834-0, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, representada nesteato pelo(a) senhor(a) Igor Lima Castelo Branco Almeida, brasileiro (a), casado (a),empresario (a), portador da cedula de identidade corn o RG sob o n.° 0283495020043-GEJUSP/MA e CPF sob o n.° 004.803.483-59, de conformidade corn o que foi apuradoatraves do Processo Administrativo n° 0276/2017 — Pregao Presencial n° 03812017-CPUPMCM, corn fundamento na Lei Federal n.° 8.666 de 21/06/93, e suas alteragoes, eos termos das clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto
(11/ Constitui objeto deste contrato, CONTRATAcA0 DE• EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECKAO DE SERVIcOS DE COLETA DE LIXOTIPO DOMICILIAR, TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL EM AMIBIENTE PROPRIONA SEDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES/MA., conforme Termo de Referencia,constante do Edital do Pregao Presencial n° 038/2017-CPL/PMCM, que juntamente corna proposta da CONTRATADA passam a fazer parte integrante deste instrumento,independentemente de suas transcrigoes.

CLAO_S_ULALEGUNDA: Das obrigacties da CONTRA TANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presentecontrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na clausula do presenteinstrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas,b)permitir ao pessoal tecnico da CONTRATADA, encarregado do servigoobjeto deste contrato, livre acesso as instalagoes, para a execugao dos servigos;
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c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a
execu o do presente contrato, que deverá anotar em registro pr6prio, todas as
ocorr&cias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas
e defeitos observados na execu o do contrato;

e) solicitar a CONTRATADA mensalmente a comprova o
dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, previdenci&ios e fundrios referentes aos
empregados que fazem parte de suas equipes de trabalho e verificar se há contrato de
trabalho registrado em suas CTPS, em nome da empresa CONTRATADA.

dh f) solicitar a CONTRATADA a substituiçäo de todos empregados cuja
conduta seja prejudicial ao bom andamento dos servi os.

CLAUSULA TERCEIRA: Das obriga0es da CONTRATADA
Para execu0o dos servigas deste contrato, CONTRATADA

se obriga a:

a) executar fielmente o objeto contratado conforme as
especifica es, Planos de Trabalhos e prazos estipulados;

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrey5es

c) atender às determinab'es regulares do representante
designado pela CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior;

d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrscimos
ou supressb'es que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do contrato;

e) manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do
servi o, para represent-la na execuO"o do contrato;

f) responder pelos danos causados diretamente
CONTRATANTE, ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execu o do
presente contrato;

g) A admisso e o registro dos empregados e tcnicos
necessrios ao desempenho dos servi os contratados, correndo por sua conta e
responsabilidade todos encargos trabalhistas, previdencrios, fiscais e comerciais
resultantes da execu0o deste instrumento, sendo que a inadimpl&icia da/
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CONTRATADA, corn referencia aos encargos, nao transfere a administragao publica a
responsabilidade por seu pagamentos;

h) cumprir todas as disposigoes legais referentes a
seguranga, higiene e medicina do trabalho, fornecendo por sua conta, todos os PEls
necessarios a seguranga do pessoal envolvido na execugao dos servigos;

i) fazer as funcionarios apresentar-se nos locais de trabalho
devidamente uniformizados e corn identificagao da empresa;

j) o transporte do pessoal desde as suas instalagoes ate os
locals determinados para execugao dos servigos, seus deslocamentos e posterior

Ali retorno, sera de inteira e unica responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA : Do prego
Pela prestagao de servigos objeto deste contrato, a

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor mensal de R$ 47.800,00 (quarenta e
sete mil e oitocentos reais), totalizando o valor de R$334.600,00 (trezentos e trinta e
quatro mil e seiscentos reais) no period() de 07 (sete meses), incluindo neste valor o
prego da coleta e o transporte do lixo domiciliar ate o aterro sanitario, bem como todos
as salarios do pessoal, encargos sociais e fiscais, uniformes, beneficios legais, fiscal do
trabalho, veiculos e equipamentos de protegao individual.

CLAUSULA QUINTA: Das condigoes de pagamento
L 5.1. - 0 pagamento sera mensal, ate o 10

0
 dia util de cada

• mes, apos a emissao da respectiva nota fiscal;

5.2. — A nota fiscal devera estar acompanhada das seguintes
Guias..: GFIP, GPS, PIS, Folha de pagamento e demonstrativos, devidamente
autenticados e quitados, relativo a mao de obra utilizada na prestagao dos servigos
referente ao mes da ultima competencia vencida, efetuadas as retengoes previstas em
lei;

5.3. - Para pagamento, a nota fiscal devera ser apresentada
devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa a..: Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA; Seguridade Social —
INSS; e ao Fundo de Garantia por Temo de Servigo — FGTS, na forma da Lei;

5.4. — Havendo atraso no pagamento, incidira sobre o valor
devido pela CONTRATANTE, a atualizagao financeira ate a data do efetivo pagamento,
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utilizando-se como indice o IGPM do m'as anterior, ou outro indice que venha a substitui-
lo, por determina o oficial, exceto se as ocorr&icias forem de responsabilidade da
CONTRATADA; e

5.5. — A CONTRATANTE, na- o pagara juros de mora por
atraso de pagamento, referente a servi os com aus&lcia total ou parcial de
documenta o habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do
presente contrato.

CL4,' USULA SEXTA: Da dota0o oramentaria

As despesas decorrentes da execu0o do presente contrato,
correr'ao por conta de dota0es pr6prias constantes do oramento vigente,
02.03.15.452.0163.2008 — MANUTENC,k' 0 DOS SERVICOS URBANOS.

-3.3.90.39 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

CLAUSULA  Da rescis'ao

A CONTRATANTE podera declarar rescindir o presente
contrato, independentemente de interpela0o ou procedimento judicial:

a) Na hip6tese de descumprimento de quaisquer das
clausulas estabelecidas no presente edital;

b) Se constatada alguma irregularidade no veiculo e a
CONTRATADA ri o substituir o mesmo, no prazo estabelecido;

c) No caso de a CONTRATADA utilizar para a execu o
dos servi os objeto do presente contrato, motorista na'o credenciado, conforme
estabelece o presente edital;

d) Se a CONTRATADA, negar-se a executar a coleta de
lixo a que se obrigou, mediante greve;

e) Ocorr&lcia de fato fortuito ou de fora maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execu o do contrato;

f") Razes de interesse pblico de alta relev 'ancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pelo Senhor Prefeito Municipal;

g) A suspens'ao de sua execu o, por ordem escrita da
administra o, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pbIica, grave perturba o da ordem interna, ou ainda por repetidas
suspenses que totalizem o mesmo prazo.

h) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela administra0o, decorrentes dos servi os ja executados, salvo em caso de
calamidade pblica, grave perturba o da ordem interna ou guerra, assegurado ao
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CLAUSULA OITAVA: Das sangOes administrativas
Pela inexecugao total ou parcial do contrato a administragao

41r) podera, garantida a previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:
11, Ak

I — Advertencia,
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contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate
que seja normalizada a situagao.

Paragrafo Onico — No caso de ocorrer as hipateses
constantes nesta clausula, nas alineas de "a" a "g" nao podera a CONTRATADA
reivindicar qualquer indenizagao, sendo devida ainda a CONTRATANTE o
pagamento de multa contratual.

I I — multa contratual de 10% , a ser calculada sobre o valor
total do contrato, ou seja ate o seu termino;

I I I — Suspensao temporaria de participagao em licitagao e
impedimenta de contratar corn a administragao, por um period° de ate 02 (dois) anos;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar corn a
administragao publica enquanto perdurarem as motivos determinantes da punigao ou ate
que seja promovida a reabilitagao perante a administragao, que sera concedida assim
que A CONTRATADA ressarcir a administracao pelos prejuizos resultantes ou apos
decorrido o prazo da sangao aplicada.

CLAUSULA NONA: Do prazo de execugao e vigencia

S
o prazo de execugao deste contrato

sera de 07 (sete) meses, contados a partir de sua assinatura, pela CONTRATANTE e
CONTRATADA, podendo ser prorrogado par iguais e sucessivos periodos, a criteria
da CONTRATANTE, ate o limite maxima de 60 (sessenta) meses, corn vistas a
obtengao de pregos e condigoes mais vantajosos para a Administragao, nos termos do
artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes sucessivas. 0 presente
Contrato tera par termo inicial a data de sua assinatura e por termo final a entrega do objeto
licitado, ate o dia 31 de dezembro de 2017.

CLAUSULA DECIMA: Do reajuste

Os pregos contratados, sera° reajustados, em caso de
renovagao contratual, tomando-se par base o IPCA/IBGE, relativo ao period° dos
Oltimos doze meses.

6, 65
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Eventual altera o do contrato, nas hip6teses previstas no art.
65, inciso II, letra "d', da Lei 8.6666/93, somente poderá ser efetuada ap6s decorridos
sete meses de sua viOncia inicial.

CLAUSULA DCIMA-PRIMEIRA: Do Foro

Para dirimir possiveis questes decorrentes da execu o
deste contrato, fica eleito o Foro desta Comarca de Candido Mendes, Estado do
Maranhk), com renncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em
tres vias de igual teor na presena das testemunhas abaixo nomeadas, para que venha
a surtir os seus efeitos legais.

Candido Mendes-MA 23 de junho de 2017

MUNICIPIO D. MENDES

JOSE RIBAMAR LEITE DE ARAUJO
Prefeito
CONTRATANTE
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