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PRIU EITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ n'' 06.140.818/0001-96

TERMO DE CONTRATO N° IU7/2()22-PiVÍM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE

MIRADOR/MA. E DE OUTRO LADO, A
EMPRESA L FEITOSA DE SÁ.

O município de MIRADOR, com sede na Jornalista Mauritônio Meire, ii" 22, Centro
Mirador/MA, inscrilo(a) no CNPJ sob o n" 06.140,818/0001-96, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Administração c Finanças, Josinete Rodrigues da Costa, Portaria N°
Ü08/202U GABPREFMIRA. cm conformidade ao Decreto n" 005/2021 de Delegação de
Ordenação de Despesa do Município de Mirador, doravante denominada CONTRATANTE, e
a Emprc.sa L FEITOSA DE SÁ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 21.059.965/0001-20,
sediado{a) na Av. Daniel de La Touche, Sala 112. Condomínio Via La Touche, Cohajap, CEP;
65.072-455, São Luís/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
peio{a) Sr.(a) Lcilton Feitosa de Sá, portaJor(a) da Carteira de Identidade n" 544618963

SSP/MA, c CPF n" 001.878.233-75, tendo em vista o que consta no Processo .Administrativo

lU 47I/2022-PMM e em obsciTância às disposições da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.
da Lei iV 10.520, de 17 de julho de 2002 c na Lei n° 8.078. de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, re.solvem celebrar o presente Termo de Contrato. decoiTente do Pregão
Eletrônico n" 025/2022-PMM, mediante as cláusulas  e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I.l. O objeto do presente Tenno de Contrato é a contratação de empresa especializada
prestação de serviços dc mão dc obra terceirizada para apoio administrativo, a fim de atender

as necessidades da Secretaria Municipal dc Administração c Finanças (GRUPO 01),
conforme preços, especificações e quantitativos estabelecidos na proposta vencedora e Termo
de Referência, anexo do Edital.

1.2. Esle Teimo dc Contraio vincula-sc ao Edital do Pregão, Termo dc Referencia e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2. 1 , O prazo de vigência deste Termo de Contrato  é de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até
60 meses, nos lermos do artigo 57. inciso II, da Lei 8666/1993.
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CNPJ n“ 06.140.818/0001-96

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

.3,1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 301.410,00 (trezentos e um mil,
quatrocentos c dez reais), a ser pago incnsalinente conforme relatório a ser apresentado
pela CONTRATADA, observados os seguintes valores unitários:

GRUPO 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F NANÇAS

VALOR

MÉD.

UNIT.

VALOR MÉD.

TOTAL
QUANT.ITEM SERVIÇOS UND

AGENTE DE

PORTARIA
R$ 48.960,00RS 16,32HORA 3.0001

AUXILIAR DE

SERVIÇOS GERAIS
R$ 102.360,00RS 17,06HORA 6.0Q02

AUXILIAR DE

ALMOXARIFADO
RS 53.880,00RS 17,96HORA 30003

RS 15,77 RS 47.310,00HORA 3.000COODENADOR4

R$ 48.900,00R$ 16,30RECEPCIONISTA HORA 3.0005

R$ 301.410,00TOTAL ANUAL GRUPO 01

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, prcvidcnciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa dc administração, frete,

segui-o c outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação csiâo programadas em dotação orçamentária

própria, prevista no orçamento do município, para  o exercício de 2022, na classificação
abaixo:

ADM. FICHAS ORÇAMENTÁRIAS I PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 02

PODER EXECUTIVO 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS 020200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04
Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0203 APOIO ADMINISTRATIVO 04

122 0203 2007 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 051 3.3.90.37.00Locação
ObraAtenciosamente

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

De Mão-Dc-
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5.1.0 pagamento dos serviços será feito cm moeda corrente nacional, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados do recebimento expresso pcla Contratante, mediante apresentação da
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Fatura/Nota Fiscal c documento de recebimento definitivo, devidamente atc.stados pelo
Gestor do Contrato.

5.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

5.3. Sem prejuízo da cláusula acima somente serão pagos os serviços efetivamente
prestados.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1,0 Contrato será reajustado pelo ÍGP-M.

CIÁUSUI.A SÉTÍMA

CONTRATADA:
- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA

7.1 A CONTRANTANTE obriga-se a:

7.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados, após o

recebimento definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações

legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e demais disposições deste Instrumento

Contratual e do Termo de Referência;

7.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato sob aspectos quantitativos

e qualitativos, anotando em registro próprio as possiveis falha detectadas;

7.1.3. Convocar a CONTRATADA, por escrito, para sanar imperfeições, falhas ou

irregularidades constantes na execução do objeto deste contrato;

7.1.4. Comunicar, cm tempo hábil, à CONTRATADA, qualquer anormalidade na execução

do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto caso este não esteja de acordo com

especificações e condições estabelecidas no Teimo de Referência, informando

ocorrências ao Órgão Gerenciador;

7.1,5. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às especificações

deste contrato e do Teimo de Referência, implicando, caso negativo, no cancelamento do

pagamento dos bens fornecidos;

7.1.6. Fornecer todas as informações necessárias  à CONTRATADA para fiel execução e

cumprimento deste Contrato;

7.1.7. Permitir livre aces.so dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente identificados, para entrega do material;

7.1.8, Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
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acordo com as cláusulas contratuais c tcrnios de sua proposta, proporcionando todas

condições necessárias para que esta possa realizar a entrega de acordo com

determinações do Contrato, Edital, seus anexos, e Termo de Referência;

7.1.9. Aplicar à CONTRATADA as sanções legais, quando cabíveis, devendo notificar,

previamente, quando da aplicação das mesmas.

7.2 A CONTRATADA obriga-se a:

7.2,1 Executar o objeto conforme especificações do Tcmio dc Referencia e de sua proposta

os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

7.2.2 Iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura

da ordem dc serviço;

7.2.3 Cumprir fíelmentc as condições exigidas para a execução dos serviços bem como

aquelas constantes deste Temio de Referência e da Ordem de Serviço;

7.2.4 Executar o serviço no local, prazo c condições estabelecidas;

7.2,5 Informar a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indirctamente, na

regularidade dos serviços;

7.2.6 Atender a todos os prazos estabelecidos para na prestação de serviço, sob pena da

aplicação das sanções previstas na legislação;

7.2.7 Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar a terceiros

em razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos

serviços ofertados;

7.2.8 Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessárias a execução do objeto;

7.2.9 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação c

qualificação exigidas e apresentar, juntamcnlc com a fatura, as provas de quitação com a

Fazenda Federal, Estadual e Municipal do seu domicílio ou de sua sede, os Comprovantes

dc Regularidade do FGTS e CND do INSS, além dc outros documentos que se fizerem

necessários para a comprovação dc cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais c

prcvidenciárius.

7.2.10

as

as

,com

Nomear um preposto

 ,

, aceito pela Administração, para representá-la durante
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n

período dc vigência do contrato.

Fornecer mão de obra capacitada, com idade não inferior a 18 anos,

exercer as funções referentes ao objeto do contrato. Os profissionais deverão ser

devidamente capacitados e os serviços deverão ser prestados mesmo em estado de

greve da categoria, através de esquema de emergência e no quantitativo mínimo de

50% (cinquenta por cento);

Submeter à contratante, antes do início da execução dos serviços, a relação de

empregados e sua respectiva distribuição

do pessoal contratado;

7.2,13

7.2.11
para

7.2.12

cargos de trabalho assim como documentaçãonos

Implantar, dentro de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de

Execução, a mão dc obra contratada, informando cm tempo hábil, qualquer motivo

impeditivo ou que impossibilite dc preencher alguns cargos conforme o estabelecido;

7.2.14
Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados

c identificados por meio de crachá, além dc provc-los com os Equipamentos dc Proteção

Individual - EPI, quando for o caso;

7.2.16

7.2.15

Fornecer aos seus empregados todos os benefícios  e vantagens previstas

na legislação c Acordo Coletivo dc trabalho;

7.2.17
A empresa contratada será responsável pela integridade de seus empregados na

execução dos serviços, devendo manter durante a vigência do contrato seguro pessoal de

seus empregados:

7.2.18 Não transferir a outrem, no todo ou cm parte, o Contrato, sem prévia c expressa

anuência da Contratante;

Não pennitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus

serviços no turno imediatamente subsequente;

7.2.20

previdenciárias, tributárias

7.2.19

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

e as demais previstas na legislação especifica cuja.

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

7.2.21 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da

Administração;
liUOM
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7.2.22 Relatar à Contratante toda c qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços;

7.2.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condição de aprendiz para os maiores dc quatorze anos; nem permitir a utilização

do trabalho do menor dc dezoito anos cm trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.2.24 Os uniformes e crachás de identificação funcional  a serem fornecidos pela

Contratada aos seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser

desempenhada no órgão contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

7,2.25 Cumprir ficlmcnlc todas as leis trabalhistas, sendo que eventual inadimplemento

em nenhuma hipótese caracterizará responsabilidade do município.

7.2.26 Prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor da contratação

condição para assinatura do contrato.

Atender as demais disposições descritas neste contrato e no Termo de Referência.

como

1.1.11

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1 Prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor da contratação como condição para

assinatura do contrato.

8.2 Ate sessenta dias após o fim do contrato (incluindo eventuais prorrogações)

Administração autorizará o levantamento da garantia desde que não haja multas contratuais

pendentes ou ações trabalhistas em curso.

8.3 O licitante poderá a seu critério escollier como forma de garantia: a) caução em dinheiro

ou cm titulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escriturai,

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pel

Ministério da Fazenda; b) seguro-garantia; c) fiança bancária, nos termos do art. 56, §T, da

Ui N° 8.666/93.

a

o

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela

CONTRATANTE em momento oportuno.
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CLÁUSULA DÉCIMA - SAXÇüES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Rcferência/Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

II.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido;

11.1.1. Por ato unilateral c escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I

a XII e XVII do arl. 78 da Lei n“ 8.666. de 1993,  e com as consequências indicadas no arl.

80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,

anexo ao Edital;

11.1,2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993;

11.2. Os casos de rescisão contratual
serão formalmcnte motivados, asscgurando-sc à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE cm caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ouparcialmente cumpridos;

11.4.2, Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1 1 .4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

12.1 E vedado à CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.1

12.1.2

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Interromper a execução contratual sob alegação dc inadimplcmenlo  por parte da

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

I3.1Evcnluais alterações contratuais rcger-sc-ão pela disciplina do arl. 65 da Lei n° 8 666
de 1993.

13.2A CONTRATADA c obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais

supressões que se fizerem necessários, até o limite dc 25% (vinte
por cento) do valor inicial atualizado do coiilrato.

, os
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I3.3AS supressões resultantes de acoruo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos
serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n“ 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais de

licitações c contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei íf 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas c principios gerais
dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Municipic. uo prazo previsto na L^i n^* 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. É eleito 0 Foro de Mirador, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contraio que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2" da Lei n" 8.666/93.

Para firmeza c validade do pactuado, o presente Termo de Contraio foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Mirador/MA, 23 de setembro de 2022.

A&sinaúo d'>QiIdJ
pOfLEItTONFErrOSA DE
SASM18782337S

Dados: 7022.09J3 0924:27
■03 00'

LEILTON
FEITOSA DE
SA:001878233751  ■ I

í I Josinctc Rodrigues da Costa
^ Secretária Municipal dc Administração c Finanças

Portaria N" 008/2021 - GABPREFMIRA
Decreto n° 005/2021 - Ordenação de Despesa

L FEITOSA DE SA
CNPJ/MFn" 21.059.965/0001-20

Sócio/Administrador Lcilton Feítosa de Sá
CPF n° 001.878.233-75

Testemunhas:
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