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CONTRATO N® 17031201/2021

PREGÃO PRESENCIAL NS 12/2021
Processo Administrativo 1301001/2021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM
APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DOS PASTOS /MA QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO

DE SÃO JOÃO DOS PASTOS E A EMPRESA L. FEITOSA DE SÁ,
CONFORME PREGÃO N9 12/2021

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município de São João dos Pastos, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Av. GetúlIo.Vargas, 135,.Centro,- CEP: 65.665-000, São.João dos,Patos/MA, inscrito no

CNPJ sob one 06.089.668/0Ò01-33, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Thuany
Costa de Sá Gomes,/Secretária Municipal de Administração, portadora do CPF ns 038.921.083-82, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa L. FEITOSA DE SÁ, pessoa jurídica de direito

privado, com sede na Av. Daniel La Touche, s/ns, Cond. Via La Touche Center, saia 112 -Cohajáp, CEP.: 65.072-455,
São Luís - MA, inscrita nd'CNPJ/MF sob o n.^ 21.059.965/0001-20, neste ato representado pêlo Sr. Leilton Feitosa de

Sá, inscrito no CPF/MF sob o n.s 001.878.233-75, de^praj em-di^te denominada CONTRATADA, tendo em vista a
contratação, considerando o.disposto na lei n.s 8:666,^ de\21^06:93:e^alterações posteriores, Lei Federal n.2 10.520 de

17.07.2002, Lei Complementar ^3/06, PREGÃO pRESENClÀL".N9.12/^2021i homologado em 15 dejmarço de 2021, têm

entre si justo e acordado o segútnte:-'!;^--.
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CLÁUSULA PRIMEIRÁ - DO OBJETO DO CONTRATC)

l' ^^
j ^ \
,! í
(
j
1.1 - Constitui objetof do presente CONtRATO'toritrataçãó:dé'rnão
de^sbrá\ yterceirizada
em• caráter
complementar de

apoio administrativo e expediente para supjJr_a_carência!de''^essoaÍ da;Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de São João dos PastosUjMÁ; conforme""solicitação-da" Secretaria Municipal de ÍAdministração e as
especificações técnicas constantes ;dapproposta-^da -ÇONTRATADA™-V\NÈXO I, que faz parte integrante deste
instrumento independentemente de tr^anscrição.

I

CLÁUSULASEGUNDA-Dó PRAZO EDOSSERVIÇÒS.

,

- .--•j!ílÍ/V

2.1 - Os serviços, objeto deste contràtó^^devefãò'sej:.éxécutad confórmjyp plano de trabalho apresentado pela

licitante contratada e a necessidade da^Secretaria Muri[cipáI-repuÍsitahte,^'çom prazo de início de execução dos

serviços de no máximo 24 (vinte e qúátrojjhoras;Àp"ós:a-sólicltaçãpyoficja|/e autorização da Secretaria Municipal
requisitante, contado do recebimento da Notá_de Emp,enho^e/-qu-assifiafura do contrato.

i
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.
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2.1.1 -ALICITANTE CONTRATADA deverá fornecer ofardamento atodos os necessários aó cumprimento do contrato.

2.1.2 -Todos os tributos eencargos trabalhistas correrão acargo da CONTRATADA.
}

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO EFORMA DE PAGAMENTO

-

/
.

3.1 Ovalor global para os serviços, objeto deste contrato é de R$ R$ 2.585.638,00 (dois milhões, quinhentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais).
3.2- OCONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de acordo com o Anexo I.

3.3 - Opagamento será efetuado mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês subsequente, após a prestação dos
serviços efetivamente realizada, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria de

Administração eFinanças. Orecibo comprovante de entrega deverá ser encaminhado aSecretaria de Finanças, para

emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado opagamento.
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3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não
cumprimento dos serviços, desde que comprovada à responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente
deverá ser descontado na fatura mensal.

3.5 —Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA que esteja em débito para com a Administração, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhetenha sido imposta como penalidade.
3.6 - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de recebimento das faturas mensais, os
seguintes documentos atualizados:

I - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria
PGFN/RFB n9 1751, de02de.outubro de 2014;

-

-

• —- -

II - Prova de regularidade para com aFazenda do Estado ou Distrito Federal;

j

III-Certidãode Regularidade com o FGTS.

j

V- Certidão Negativa de débitos de Tributos eContribuições Municipais;

|

Certldão Negativa de Débitos Trabalhistas.

1

IV -Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federai. |

VI - Prova de inexistência de débitos, inadimplidos perante^a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT-

'

.

.

,

i

3.7 - O pagamento ideverá ser.efetuado m,edjahtè'clèpósito-ná^Contá3Corrente.da,CONTRATADA: Banco: Banco do
Brasil S/A; Agência: 4288-9; CórifaCorrente:h;745-X. f"
, .
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3.8 - Nos casos de eventuais atrasos de.pagámehtò,-desde.c|üe a CONTRATApÀ.não-tenha concorrido de alguma forma

para tanto, fica convencionado que(â'taxa dè/a_tuallzação/financeíra deyíd^^^

CONTRATANTE; entre a data acima

referida e a correspondente ao efetivò acJimplemento da parcelà^^erá a aplicação dá seguinte fórrnula:
'

EM = IxNxVP
Onde:
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EM = Encargos moratórios;,

N= Número de dias entre a data-i

VP =Valor da parcela a ser paga.\ V
I= índice de atualização financeira

I=(TX/100) I=(6/100) I=0,0001644 '
365 365

^

!
'n ) I

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Vx

V

3.9.1 -Aatualizaçãoifinanceira prevista nesta Cláusula será incluídã na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.
i

.

•
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CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

•'
'

/

4.1 -As despesas em,deco_rrênci_ajdo_objeTp^destej,Cpntratpcorrerão„porcpnta_da;seguÍnte dotação orçamentária:
PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - Ocontrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, em que omesmo for assinado acontar da data de sua

assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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conformidade do estabelecido na Lei ns 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será
assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
na conformidade do disposto no Art. 65,11, "d", da Lei ne 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do valor total contratual,
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, deverido.p valor da multa-ser recolhido ao setor de tesouraria

deste município, no pr^zo"de p3 (três) dias acoritar do recebimento da notificação.
7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% {ci.ncò décimo^por cento) ao dia, sobre o vaior total do

contrato pelo não/cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento dejqualquer obrigação
contratual.

i

í
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.
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7.3 - A multa a que se refere o item anteriqr.,será'i,déscontadâ/dos"'-pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de

São João dos Pastos, òü cobradajdlretamente'''dá'*empresár;;arriigávél ou judiciajmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sãnçõesJá previstas.

;

|

CLÁUSULA OITAVA ^DAS OBRÍGAÇÕES DA CONTRATADÁ ' í, S

!
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8.1 - Arcar com toda e qualquer ;despesa'relativa aosj serviços ora'partuados, dentre elas: materiais, pessoal

necessário, transporte, impostos, mão^de obra, taxas, contribuiç^ès"*e ençárgostspciaiis, fiscais, cornerciais, trabalhistas,
previdenciários e demais despesas quése^izèT^frTnêcesVárias pará"õl:'urriprirperíto das obrigações contratuais.

8.2- Responsabilizar-sé por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a soW a CONTRATANTE

ou terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato. / >•]/'V

''
''

'•
\

8.3 - Responsabilizar-se por todos e^qüaiscjuef^acidéntes òu sinistrbVquérvenham^a^prejudicar funcionários e/ou bens
da CONTRATADA, dà CONTRATANTE ouHèrçéiros, verificados em^âécorrêrícia.dos serviços objeto deste contrato.

'•
O
8.4 - Responsabilizar-se civil e penálmente\pprljpdo'-e-qullquéf^"'da^^^^^

1
venha causar a CONTRATANTE ou a

terceiros, por ação (ou omissão, em decorrência" dorse1viçós7-não-sèn'db a CONTRATANTE, em' nenhuma hipótese,
responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.
'

WV"
•

'

8.5- Permitir que aiCONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços objeto deste contrato.

8.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a' envolva independente
de solicitação.

!

^

.

,v - *

8.7 - Emitir Nota Fiscal referente aos serviços durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela
CONTRATANTE.

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer
impedimento da prestação dos serviços.

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso deajuizamento dereclamações trabalhistas.
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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8.11 - Prestar os serviços em conformidade com as especificações determinadas no Edital, no local, dia e horário
indicado por escrito pela Secretaria requisitante.

8.12 - Proceder aos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições previstas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Ne 12/2021 e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo civil e criminalmente, pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial.

8.13 -À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos serviços, dentro dos limites estabelecidos na Lei
ne 8.666/93 e alterações.
8.14 - Comprovar mensaimente-o efetivo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários
contratados.

i

/

í
I

8.15 - Só deverão ser admitidos funcionários que se apresentarem com boas referências è possuírem documentação
necessária e em ordèm;

•

8.16 - Competirá à Contratada a admissão de varredorês; ajudantes, encarregados e outros funcionários necessários

ao desempenho dos serviços contratados,. çorrendq^'poriçjDnÍa j;desta todos os encargos necessários e demais

exigências, das leis trabalhistas,.previdenciáriás,':fiscais'e outras de^qüájquer natureza;.

|

8.17 - Os funcionários admitjdos .pèla Contratada deverão ser atenciòsos'è.'educados no tratamento dado ao
munícipe, bem como çuidadosõscóm-obem^^públicoí^- . ^ i;'.
•%//
; .«Nv

8.18 - Não será admitido o atraso dos pagamentos do-péssoáhcpntrataàò'sób o argumento dé eventual atraso na
quitação das faturas da empresa, neni-tampouco invocação dé çofréspohsabilidade da SEINFRA para eximir-se destas

obrigações.

| '

'Vj'"

i-''

•

8.19 - Cabe à Contratada apresentar;'nos locais e no horário de tralDalhp, òs operários devidamente uniformizados,
providenciando equipamentos e,ve'ículòs'sufic!érites para a realização dos serviços.,

j

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕEipAÍONTRÀtANTE

'

•, •f"/ ,•'

9.1- Efetuar o pagamento ajustado, no prà20..é-nas condiçõés^estabelecidas"ná;Ciá
Cláusula Terceira deste instrumento.
- ' . . 1,0*-9.2 - Designar, por Imeio da Contratante, v
pessoasTesponsáveis-pelo-èncámínhamento
e fiscalização dos serviços ora

pactuados.

!

j

9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde queatendidas às obrigações contratuais.
l

f

\

9.4 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar imediatamente a

contratada as ocorrências dequaisquer fatos que, a seu critério, exijarn medidas corretivas por parte desta;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA EDA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o
descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79

da Lei n9 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique
formalmente aoutra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas
previstas no art. 87, da Lei supra referida.
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10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a

responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência
do inadimplemento das condições contratuais.

10.3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através
de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30
(trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2 -Concordata ou incorporação da CONTRATADA aoutra firma^ou empresa,-ou ainda; sua fusãojou cisão, sem prévio
e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso naiprestação dos serviços, objeto deste contrato;

j
j

b.4- Incapacidade, desaparecirnento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA; |
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienár de qualquer forma
os direitos decorrentes deste contrato.
;•

i,
—-'jJ'!
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10.4 - Opresente Contrato poderá ser rescindjdp/iPOí^tpdo.ou^empjarte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos
supervenientes, imperiosose a[heios da vontaÜèrdò CONTRATANTE'epüe'.tornern impossível a prestação dos serviços.
- ',i

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ'^bÁS PENÀÚDADES

*1

•

''y

i '.Vw

11.1. Além da cobrança de muita prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a.'CpNTRATADA, sofrer as seguintes sanções:

I-Advertência por escrito;

'V-.S',

•'

i

II - Multa de 0,01% sobre o valor contratado, por dia de atraso da prestação dos serviços, sèm justa causa;
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e imjaedimento^de contratar com o Município de São

João dos Pastos, pot; prazo não superioí a02 (dois) a n o s ; — ^
IV - Declaração de'^ inidoneidade pára licitar e contratar com a Ádministr;ação Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniçãõ^du^até-que) seja promovida a-féabilitáçâ9,-na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penaIidáde^'^• S\V
-V
í
,

,

'
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO>

"V—)

j

12.1 - O objeto constante neste contrato iséfá-fiscalizacJo.por. sérvidor purcómissão de servidores designados pela

Prefeitura Municipal, doravante dehominadosJ'Fisca!izaçãp^^3qué'térá autoridade para exercer, ém seu nome, toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalizaçã'o."dá'èxecução contratual.
'

•

^

* •'

í
I

12.2 - A Fiscalização',compete, entre outras atribuições:

1 - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, .todas as providências

necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos
documentos escritos.que cpmprovem.essasAPl.içilações_de.proyJdências. _ .

,

1! - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

III - encaminhar à Secretaria requisitante os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas
à Contratada, bem como os referentes a pagamento;
12.3- Aação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

12.4 - Afiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de

todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a ação judicial,
o Município não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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13.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à
CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.
13.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão
da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-Ihe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua
vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos
serviços efetivamente realizados.

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos,
cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

13.4 - Para os efeitos de díreitb valem para este Contrato, a Lei ne 8.666/93 e, alterações posterioijes, edemais normas
legais que lhe sejam .aplicáveis, a proposta dè preços apresentada, aplicando-se, ainda, para ós casos omissos, os
princípios gerais de Direito.
/

'

.

•

13.5 - ACONTRATADA será responsável^ por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros,
taxas e impostos, acaso envolvidos, especialrriente-pori'.quãlquer..vínculo empregatício que venha a se configurar,

inclusive indenizações decorrentes de acidente;dé'tYabaJho.-C^^^'' p.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÒfOROs
,

w

,

|A

1

.. ,

S

,

...

14.1 - As partes elegem o Foro^dá-Com^arca^de' São.-Jòão 'dos, Pastos, Éstadó^:àé'Maranhâo, corno competente para

dirimir toda e qualquer dúvida õu controvérsia resúltante.dp presente Contrato; renunciando expressamente a outro
qualquer, por mais privilegiado quesé"'çbnfigure.
f

' A' /'

"

'

"--v

.-''fí'-' '''í'

E, assim, as partes justas e contratadas; assiham"o presente instruhiêhtoémiqúátro vias de igual teor e forma, com as

testemunhas abaixo| atbdb oato presente;.para os seus^legaiFèfiitõs.

qi

|

Epor estarem, assini, justas e contrat^as'
ntratàdas, as partes assinam o presehte Contráto, em 3 (três) vias, de Igual teor e
forma, e para um só;efeito.

/'/A

I

.y' '".SãópbãóJdós Pastos - MA, Í7 de março de 2021

(6'AA>- j
PREFEITURA MUNICI

.

C.N.P.J. n9

DOS PATOS/MA
Í68/0001-33

Thuany

Gomes

iministração"

Secretária

J

ONTRATANT

L FEÍTOSA DE SÁ
CNPJ ns 21.059.965/0001-20
Leilton Feitosa de Sá

Representante Legal
CONTRATADA

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
Página 6 de 7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 05.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

üRicefv®

ANEXO I - CONTRATO NU7031201/2021

SECRETARtA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
QTD MENSAL

QTD TOTAL

UNID

V. UNIT.

1

Agente de Portaria

1320

13200

Hora

2

Auxiliar de Serviços Gerais
Copeiro

4400

44000

Hora

3

880

8800

4

Auxiliar de Almoxarifado

440

4400 •

5

Auxiliar de Apoio Administrativo
Agente Administrativo

2640

26400

Hora

6

2640^

26400

Hora

7

Coordenador Administrativo

1760

17600

Hora

8

Motorista

f

880

8800

Hora

9

Recepcionista
Vigia

i

6600

Hora

13200

Hora

R$ 14,42
R$ 14,68
R$ 14,56
R$14,56
RS 15,12
R$ 16,27
RS 16,27
RS16,41
RS16,27
RS14,42

ITEM

10

CATEGORIA

—' "

-*

•

660

1320 /•.

Hora
"Hora

TOTAL

V. MENSAL

RS 19.034,40
RS 64.592,00
RS 12.812,80
RS 6.406,40
RS 39.916,80
RS42.952,80
RS 28.635,20
RS 14.440,80
RS 10.738,20
RS 19.034,40
R$258.563,80

V. TOTAL

R$ 190.344,00
RS 645.920,00
RS 128.128,00
RS 64.064,00
RS399.168,00
RS 429.528,00
RS 286.352,00
RS144.408,00
RS107.382,00
RS190.344,00
RS 2.585.638.00

í

•'vvSão João dòíPastos - MA, 17 de março de 2021
v

ôyh
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