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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 N2 12/2021

Pelo presente instrumento'particular, de úm 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 P'atos/MA, inscrito no
CNPJ sob o n2 06.089.668/0001-33, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Márcio José de
Oliveira Lima, portadora do ÇPF ns 791.860.173-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado a empresa L. FÉITOSA DE SÁ, pessoa jurídica dedireito,privado, com sede na Av. Daniel La Touche, s/n®, Cond. Via
La Touche Center,' saia 112 - Cohajap, CEP.:_ 65.072^455,-São Luís - MA, inscrita no GNPJ/MF sob o n.®
21.059.965/0001-20, neste ato representado pelo Sr; Léllton'F^ifo '̂,de Sá, inscrito no CPF/MF sob on.® 001.878.233-
75, de ora em diante denominada CONTRATÁDÀ,-tendó èm^vistà^a contratação, considerando b disposto na lei n.®
8.666, de 21.06.93 e alterações postèriores,>ej.'Federal n.?jl0.52b de:17b7.20p2,;Lei Complementar 123/06, PREGÃO
PRESENCIAL N® 12/2021, hornolbgadp em-lS^be março de 2021, têm entre sijusto éVcòrdado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRÀ - DO OBJETO DO'CONTRATO ^ ^

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO.Contratação-de mão dé obra terceirizada em caráter complementar de
apoio administrativo e expediente para'suprir a carência de Pessoal daSécretariá deSaúde da Préfeitura Municipal de
São João dos Pastos - MA, conforme-.soilcitaçâo-da-Secretaria-Municipal fdè Saúde e as especificações técnicas
constantes da proposta da CONTRATADA-; ANEXO I, que faz parte integrantejdeste instrumento ^independentemente
de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZÒ EDÒS SEFtVÍÇÓV;

'ÜL--.

2.1 - Os serviços, objeto deste contrátõ-^deyérão ser'executados çorifo/m Plano de trabalho apresentado pela
licitante contratada'e a necessidade^-dá-^Secretaria "Municipâl requisit^ntV.com prazo de início de execução dos
serviços de no máximo 24 {vinte e quatrbj>hòras-após a^sqlicjtaçãb-òficia! e autorização da Secretaria Municipal
requisitante, contado do recebimento da Nota de Empenhoe/ou assinatura do contrato. í

' • . - . !2.1.1- ALICITANTE ÇONTRATADA deverá fornecero fardamento a todos os necessários aó cumprimento do contrato.
2.1.2-Todos os tributos e encargos trabalhistas correrão a cargo da CONTRATADA. /

CLÁUSULA TERCEIRi^- DO PREÇO^E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - Ovalor global para osserviços, objeto deste contrato é de R$ R$ 1.314.236,00 (um milhão, trezentos e quatorze
mil, duzentos e trinta e seis reais).

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de acordo com o Anexo I.

3.3 - O pagamento 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 e Finanças. Orecibo comprovante de entrega deverá ser encaminhado a Secretaria de Finanças, para
emissão de empenho acompanhada dadocumentação necessária para queseja efetuado o pagamento.
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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 à CONTRATADA que esteja em débito para com a Administração, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha 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 a Dívida Ativa da União, conforme portaria
PGFN/RFBn2l751,de02de,outubrode2014; ^ - - - j
II - Prova de regularidade para com aFazenda do Estado ou Distrito Federal; j
III-Certidão de Regularidade com o FGTS. ?
IV -Certidão dequitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal, j
V- Certidão Negativa de débitosde Tributos e Contribuições Municipais; |
Vi - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante^a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT-
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.' ^ i

!_ • . í'"'J I
3.7 - O pagamento ,deverá ser.efetuado mecíiarité'dépósito-ná;"Conta:Corrente.da..ÇONTRATADA: Banco: Banco do
Brasil S/A; Agência: 4288-9; Conta Corrente:,2l;745-X. ;

' '• !

i V• —- .i •, \' / I .— I i" I- i I
3.8 - Nos casos de eventuais atraso*s'de_ págarnento,-desde què a CONTRATADA nâò tenha, concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado queja taxa deJatualização jflpanceira devidá^pela CONTRATANTE' entre a data acima
referida e a correspondente aoefetivd.adimplemento da parcela;'terá a aplicação daseguinte fórrnula:

, 1;Ò' j \

-I r"

''i
I

li'

EM = lxNxVP I
Onde: !
EM = Encargos moratórios;

pagamento e a do,efétivo pagamento;
! t í ' ' I • '

N=Número dedias.entre adata prévistaipaj^a o.pag
VP =Valor da parcela a ser paga.'-.^V-j''N
í=índice de atualização financeira" =0,0001644".assim apurado: •; 'v' ,' ' f
I = (TX/100) I= (6/100) I= 0,0001644
365365 ' 1

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
' C-• T'"ÍC'v'^—

•\ \

3.9.1 -Aatualização.financeira prevista'nesta Cláusula será incluída nafatura/nõtã fiscal següinte aodaocorrência.

CLÁUSULA QUARTA'- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - As despesas eni decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE

10.301.0003.2066.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, em que o mesmo for assinado a contar da data de sua
assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na
conformidade do estabeiecido na Lei ns8.666/93 e alterações posteriores.
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CLÁUSULA SEXTA - DOEQUILÍBRIO 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, II, "d", da Lei ns 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, devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria
deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sbbre o valor total do
contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de |qualquer obrigação
contratual. / \

I

7.3 - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos, pela Prefeitura Municipal de
São João dos Pastos, ou cobrada diretamente, .da ;emprèsa,";arnigável ou judicialmente e jjoderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções jáprevistàsivC;>..-C'Í>'' ^ i

CLÁUSULA OITAVA ^DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA".;
A . i, \V/'

8.1 - Arcar com toda e qualquer."déspésa relativa aosjséryiços ora''"pactuados; "dentre elas: materiais, pessoal
necessário, transporte, impostos, mãode obra/taxas, contribuições e encargos'socÍais, fiscais, cornerciais, trabalhistas,
previdenciários e demais despesas qúé sè fizerem necessárias para o cumprimentodas obrigaçõescontratuais.

I " • /ii ;
8.2 - Responsabilizar-se por todo e qualqüer'clâno'e/õirpfejuízo qúe, eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE
ou terceiros, em decorrência dos serviços;objeto deste contfátõ::—;:::7 i

i • l''\ i
8.3 - Responsabilizár-se por todos-e.qyãisquert'acidentes ou sinistrõsqúèvériham-a prejudicar funcionários e/ou bens
da CONTRATADA, dá CONTRATANTE,ou terceiros, verificados em decorrência'dos sèiViços objeto deste contrato.

8.4 - Responsabilizar-sè civil e penarmJnté-.por todo ,e^^qualquer_danÕ;:qué'venha causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por açãoiou omissão, em décÕrrência\dqs^servi^s,::nãóísen5lo^a;GONTRATANTE, em' nenhuma hipótese,
responsável por danos indiretos gu lucros céssántes.i•• |

8.5 - Permitirque aiCONTRATANTE, sempre que convier/.lFiscalize os serviços objeto deste contrato.
s

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

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 de ajuizamento de reclamações trabalhistas.
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8.11 - Prestar os serviços em conformidade com as especificações determinadas no Edital, no locai, dia e horário
indicado por escrito peia Secretaria requisitante.

8.12 - Proceder aos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e condiçõesprevistas no Editai de PREGÃO
PRESENCIAL N9 12/2021 e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo civil e criminaimente, 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
n9 8.666/93 e alterações.

8.14 - Comprovar mensalmente o efetivo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciárlos dos funcionários
contratados. """ • - ^ ••

. "1
8.15 - Só deverão ser^,admitidos funcionários que se apresentarem com boas referências e possuírem documentação
necessária eem ordem; - , I

^ ^ ' í
8.16 - Competirá à Contratada á admissão de varredores,^ ajudantes, encarregados e outros funcionários necessários
ao desempenho dós serviços contratados, correndó^o^conta^desta todos os encargos necessários e demais
exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais.e^utrá's^cle'qúaiquer natureza;

8.17 - Os funcionários admitidos"
! i ^ f' I

munícipe, bem como cuidadosos
niti.doí^pêia,Contratada deverão ser''átenciqsos~'e"; educados ho tratamento dado ao
)sós cònrb bem-públlco. : I

8.18 - Não será admitido o atraso dõs^pagamentós do.pêssoai contratadò'4db o argumento de eventual atraso na
r-x..—i ^nem.tàmpoüco invocação dé oorrespohsàbilidade da SEINFRA para eximir-se

• !
—j _ 21 IJVí

quitação das faturas da empresa
obrigações.

8.19 - Cabe à Contratada apresentar,'nos'jpcais'e"no"horáfio*dé'triaíãiho,-9Si operários devidarnente uniformizados,
providenciando —' ^ f-.i-;- ü-.-s- • i

CLÁUSULA NONA —UMa L»M InMi«m c ;/i ^ •/' ,/ •, {; \
y •••C

; 'o--- - '
9.1 - Efetuar o pagamento ajustado, rio prazó èinas cbndições estabeiecidas.na Clausuia Terceira deste instrumento.

' ^ • i
\ J i> ,S. _"" I ! !

9.2- Designar, por'meio da Gontratantè,''pêssõasxespohsávèis;peio' encánriinhamento e fiscalização dos serviços ora
pactuados. ' ^̂

^ V"
*/

V,/
9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado,desde que atendidas às obrigaçõescontratuais.

! ^ - • : /
9.4 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar imediatamente a
contratada as ocorrêncías de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judiciai, 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 a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas
previstas no art. 87, da Lei supra referida.

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.
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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 a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio
e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso na prestação dos serviços, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desapareçimento,'inidoneidacje financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;- j
b.5- Sea CONTRATADA, sém prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma
os direitos decorrentes'deste contrato. - ' . í

< ' . i

10.4- O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desdeque ocorram fatos
supervenientes, imperiosos e aiheios.dà vontade dò CONTRATANTE e que tornem impossívei a prestação dos serviços.

i - a'-: .... !

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS PENALIDADES.j . 1

11.1. Além da cobrança de mujta prevista no siibitem 7.1, poderá, airida; a CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:
I-Advertência por escrito; V.^'" 's

II - Multa de0,01% sobre ovalor contratado, por dia,de-atfaso dá prestação djjs serviços, sem justa causa;
III -Suspensão temporária do direitòidèlpartiçipar de licitaço^e impedimentò'de contratar córn o Município de São
João dos Pastos, por prazo não superior a02 (dois) anos;-' j. \ /( |
IV- Declaração de'inidoneidade parajicitar-e.contratarj com.^ã'Admjnistráção Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou ãfé qüêTejã^ròmovidaV réabílita'çãò, na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou apenalidade.:'• í—, |

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DÓACpiyiPANHAMENTO EDA FISCÀLIZAÇÃÓ.Í. j

12.1 - O objeto constante nesfe contrato-será'fiscalizado por servidor.qü^comissão de servidores designados pela
Prefeitura Municipal, doravante denórhinadó^-''FÍscaiização'', q'ue terá.autpridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer ação deorientação gerai, cohtrblè^ê.fiscaiização^dáTéxecuçãõ contratual. |

12.2-ÀFiscalizaçãobompete, entre outras àtfibúiçõesT- ' '
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter'da/Administração, tempestivamente, todas as providências
necessárias ao bom andamento dèste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos
documentos escritos que comprovem essas solicitaçõesde providências. >
II - 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 comppj referentes.a.pagarnentp;

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 derorigem à ação judiciai,
o Município não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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 oufundamento.
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13.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão
da execução deste Contrato, por cuipa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua
vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcionai 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 direito vaiem para este Contrato a Lei ns 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas
legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os
princípios gerais de Direito.

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas ás obrigações trabalhistas, tributárias e preyidenciárias, seguros,
taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatfcio que venha a se configurar,
inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
•if '

14.1 - As partes elegem o Foro da Comarcarde.Sãò'João dos'Pastòs,^Estado de.Maranhão, como competente para
dirimir toda e qualquer dúvidá;õ]u coritroyérsiaTesultante;do presehte.;Gontrato;/^ijnciando expressamente a outro
qualquer, por mais prlvileglado/quèse"'cohfigure./ iV,' •!

E, assim, as partesJustas e contratadas;'asslna|Ti o presente'iristrumento ém-quatro vias de igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo', a todo oato presente, para os"seus legais efeitos^. <' |
Epor estarem, assirti, justas e contratadas, aspartes assinam o presente Gpntrato, em 3(três) vias^de igual teore
forma, e para um só efeito. |

r. V \ Vv'

PREFETU

l".-' i
1 ;São João dos Pastos - MA, 17 de março de 2021

\1:L- i

JOAp DOS-PATOS/MA
"668/0001-33t:V

sé''de^p!ivelfá Lima'
idetário Municipal de Saúde

CONTRATANTE

L. FEITOSA DE SÁ

CNPJ n5 21.059.965/0001-20

Leiiton Feitosa de Sá

Representante Legai
CONTRATADA

/
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde unicef@

ANEXO 1- CONTRATO N® 17031202/2021

ITEM CATEGORIA QTO MENSAL. QTD TOTAL UNID V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 880 8800 Hora RS 14,42 RS 12.689,60 RS126.896,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais 3520 35200 Hora RS 14,68 R$51.673,60 RS516.736,00

3 Auxiliar de Almoxarifado 880 8800 Hora RS14,56 RS 12.812,80 RS 128.128,00

4 Auxiliar de Apoio a Saúde 1320 13200 • Hora RS 15,12 RS 19.958,40 RS 199.584,00

5 Motorista 880 8800 Hora RS16,41 RS14.440,80 RS 144.408,00

6 Recepcionista / 440 4400 Hòra RS 16,27 RS7.158,80 RS71.588,00

7 Vigia f 880 8800 Hora RS 14,42 RS12i689,60 RS 126.896,00

' TOTAL RS131.423,60 R$ 1.314.236,00

fnõ") • I
' "(y João dos Pastos - MA, 17 demarço de 2021

/
i ' Vv ^ *"•>

[ í
PREFEI

^l

^ r A .

Áp JpAO DOS PATOS/MA
l^089.668/000Í-;33 v;, •

sé dé Oliveira Limál'" tw'
/ ' ' l jâTÍo.Municipal;de.'Saude.r- ;
CONTRATANTE fl..- ''''

'/ '

-- ^

'F?"tí>s|DE S^;-
?fÇNPJ n2-211059.965/0001-20'-.C

r*:-^ Heiljtón Feitosa d^Sá
"Reprèsèntahté Legal

CONTRÀTADA
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