E tado do Ceará

GOVERNO MU ICIPAL D E MUCAMBO

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

\

O Município de MUCAMBO, através da FUNDO MUN ICIPAL DE A ISTE CIA OC IAL FMA , con oca FRA CIELMA DA CO TA PACIFICO NERI para assinatura do contrato decorrente da licitação na
moda lidade PREGÃO, nº 9/20160111 OI FMA.
Cu mpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.
endo o que de momento se-n s apresenta, subscrevemo-nos com apreço.
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Estado do Ceará
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CONTRATATO º 20160046

O Município de MUCAMBO, através da FUN DO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA OCIAL - FMA . neste ato
denominado CO TRATA TE, com sede na AV . CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL.
- CE T RO M C MBO - CE. in crito no C PJ (MF) sob o n.0 14.786.494/000 1-986, representado pela ra. SOLA GE ERI
DE LI MA. GE TOR . portador do CPF nº 002. 197.443-86, residente na Rua Manoel Magalhães, 575, e de outro
lado a licitante
FR CIELMA DA CO TA PAC IFICO NERI , inscrita no CN PJ/CPF (MF) sob o n.º CPF
053.950.4 73-44. estabe lecida na Vi la do Açude
, Centro, Mucambo-CE, CEP 62 170-000, dora ante denominada
implesmente CO TRATADA. neste ato representada por FRANCJELMA DA COSTA PAC IFICO ERI, residente
na Vila do Açude /N, Centro, Mucambo-CE, CEP 62170-000, portador do(a) CPF 053 .950.473-44, celebram o
pre ente contrato. do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º 9/201601 11OI FMA e a proposta apresentada
µe la CO TRATADA. ujei tando-se o CO TRATA TE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis
11(1 .8.666/1 993 e 10.520/2002 e alterações po teriores, med iante as cláusulas e cond ições que se eguem:

C LÁU

LA PRI MEIRA- DO OBJETO

1. O pre ente contrato tem como objeto a Contratação de profissional de nível méd io e superior para as funções de
entrevi tador. de digitador do cadastro único - CADUN ICO e de orientador social junto ao SCFV, atra és da
. ec retaria do Traba lho e Ass istência oc ial de Mucambo. sob orientação de profissiona l de referência de nível
uperior

CLÁ

L

EGUN DA - DO PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. O preço do sen iças são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA , sendo que o valor
tota l do contrato é de R$ 9.680,00(nove mi l, se iscento e oitenta reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do ed ita l do Pregão n.º 9/20 16011 1OI FMA são
meramente e ti mativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qua lquer obrigação quanto a sua
e;,,.ecução ou pagamento.
3. A de pesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2016 Ati idade
0701 .082410804.2.034 Manunteção dos erviços de Proteção Social Bás ica (PAIF/SCFV). Classificação econômica
3.3.90.36.00 Outro en . de Terceiros Pessoa Física. ubelemento 3.3.90.36.06, no valor de R$ 9.680,00.

CLÁU ULA T ERCEIRA - DOS PRAZO
1. CO TRATADA ficará obri gada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração
para e ecução do er iças. contado do recebimento da autorização de serviço exped ida pelo(a) CONTRA TA TE.
2. E,entuai~ retrabalho de erão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do
CO TRAT TE, em prejuízo de outros serviços autorizados para execução
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CLÁ

ULA QUA RTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lm ratu ra do presente contrato decorre da realização do Pregão nº 9/20 16011 1OI FMA, realizado com
fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de j ulho de 2002 e na Lei nº 8.666/93.

CLÁ ' ULA QUINTA- DA EXECUÇÃO DO CO TRATO
1.

execução de te contrato, bem como os casos nele o missos, regular-se-ão pelas cláusula contratuai e pelo
preceito de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contrato e as
dispo ições de di reito privado. na forma do artigo 54 da Lei n. 0 8.666/93 combinado com o inciso XII , do artigo 55.
do me mo diploma legal.

CLÁU ULA EXTA - DA VIG Ê CIA E DA EFICÁCIA
1.
, igência deste contrato terá início em 29 de Janeiro de 2016 extingu indo-se 31 de Dezembro de 2016. tendo
in íc io e vencimento em dia de expediente, devendo-se exclu ir o primeiro e incl uir o último.

CLÁU

LA ÉTIM A - DOS ENCARGO DO CONTRATANTE

1. Ca berá ao CO TRATA TE:

do

1.1 - permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRA TA TE para execução
crviços constantes do objeto:

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser sol icitados pelos técnicos da
CO 'T R TADA:

1.3 - rejeitar qualquer er iço executado equ ivocadame nte ou em desacordo com as especificações constantes
do Anexo I do edital do Pregão n.0 9/20160111 OI FMA:
1A - impedir que terceiros executem os serviço objeto deste contrato;

1.5 - so licitar que eja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo I do edital do
Pregão n.0 9/20160111 OI FMA:
1.6 - di ponibiliza r à CONTRATADA e paço físico em suas dependênc ias para a execução de trabalho
imples, quando necessári o; e
1. 7 - atestar as fat uras correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços
Gerais do CO TRATA TE.

CL · u ULA OITAVA- DO ENCA RGO DA CONTRATADA
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1. Caberá à CO TRATA DA :
1. 1 - re ponder. em re lação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços.
tai como:
a) salários:
b) eguros de acidente;
e) taxas. impostos e contribuições;
d) indenizações:
e) , a le -refeição;
1) va le -transporte; e
g) outra que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no
· rgão. porém sem qualquer íncu lo empregatício com o órgão;
1.3 - manter o eu s técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
imed iatamente qualquer um deles que seja co ns iderado inconveniente à boa ordem e às normas di sciplinares do
CO T RAT
TE:
1.4 - re ponder, ainda, po r quai squer danos causados diretame nte aos móveis, e outros bens de propriedade
do CO TRATANTE. quando esses tenham s ido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos ser iços a lvo
de te contrato:
1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos
no recinto do CO TRATANTE;
1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou s ubstituir, às suas expensas, no total ou em parte, os ser iços
efetuado refe re ntes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resu ltantes da execução ou dos
ma te ria i u ado :
1. 7 - pro idenc iar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser
recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal , as normas de contro le de
movi mentação patrimonial do CO TRATANTE;
1.8 - devolver o
CO TRATA TE;

móveis retirados para manute nção e reforma limpos, sem ônus ad icional para o

1.9 - refazer os erviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados do recebimento da
comunicação:
1. 10 - re parar ou indenizar qualque r descaracte rização de mobiliário decorrente de serviço exec utado pela
CO TRATA DA em au torização prév ia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE:
1. 11 - u ar a melhor técnica pos ível para a execução dos serviços objeto deste contrato:
1. 12 - não remover os be ns e acessó rios do local onde se encontram sem o consentime nto prévi o e por escrito
de ervidor do e rviço de Manute nção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimô nio do CONTRATA TE.
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quando for oca o:

1. 13 - fornece r todo o material necessário à execução dos serviços o bje to deste contrato, e mpregando sempre
a materia is de prime ira qua lidade;
_
1. 14 - submeter à fi sca lização do CONTRATANTE as amostras de todos os mate riais a sere m empregados
nos erv1ços an tes da sua execução:
1. 15 - comunicar à ecretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qua lquer anormalidade de caráter
urgente e pres tar os escla rec ime ntos julgados necessários;
1. 16 - o bter todas e quaisquer in formações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução do
traba lhos:
1. 17 ma nter-se e m compatibil idade com as o brigações a serem assum idas e com todas as cond içõe de
habilitação e qualificação ex igida neste contrato duran te toda a execução do contrato.

CLÁU

LA NONA - DAS OBIUGAÇÕES SOCIAIS, COMERCWS E FISCAIS

1. À CO T RATADA caberá, ai nda:
1.1 - a umir a re po nsa bi lidade por todos os encargos previdenciários e obrigações socia is previstos na
lcgi ·lação ·ocia l e trabalhi ta em vigor, o brigando-se a sa ldá-l os na época pró pria, vez que os seus empregados não
manterão ne nhum , incu to em pregatício com o CO TRATANTE;

1.2 - assum ir. também, a responsabilidade por todas as providências e obri gações estabe lec idas na legislação
e pecífica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, fo rem vítimas os seus empregados no decorrer
do desempenho dos serviços o u em conexão com e les, ainda que acontecido em dependê nc ia do CONTRATANTE;
1.3 - as umir todo o encargos de pos ível de manda traba lhi ta, cível ou penal, re lacionadas a este contrato.
o rigi nar iamente o u, incu lado po r prevenção, conexão o u conti nê nc ia: e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pe los encargos fi scais e comerciais resultantes da execução deste
con trato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterio r, não transfere a
re pon abilidade po r eu pagamento à Ad minis tração do CONTRATANTE, nem poderá o nerar o o bjeto deste
contrato. ra zão pela qua l a CO T RATADA renuncia expressamente a qualquer vínc ulo de solidariedade, ativa ou
pa siva. com o CO TR TA T E.

CLÁUSULA DÉCIMA-DA OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Oe,erá a CO T RATADA o bservar, ta mbém, o seguinte:

1. 1 - É ex pressamente proibida a co ntratação de servidor pe rtencente ao Quad ro de Pessoa l do
O T RATA TE dura nte a prestação dos serviços, o bj eto deste contrato ;
A . CO
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1.2 - é expressame nte pro ibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver
prévia auto ri zação da Administração do CONTRATA NTE;
1.3 - é vedada a s ubcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSU LA DÉCIMA PRIMEJRA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CO TRATANTE,
designado para esse fim .
2. O ser idor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrê ncias re lacionadas com a execução
dos er iço . determinando o que fo r necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
3. As dec isões e providênc ias que ultrapassarem a competência do representante deverão ser so licitadas a autoridade
competente do(a) CONTRATA NTE, em tempo hábi l, para a adoção das medidas convenientes.
4. A CO TRATADA deverá man te r pre posto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito
pela Adm ini tração do CO TRATANTE.

CLÁUSULA DÉCLMA SEGUNDA-DA ATESTAÇÃO
1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fi m representando o
CO TRATA TE.

CLÁU ULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o obj eto deste Pregão, está a cargo da dotação orçamentária
Exercício 20 16 At iv idade 0701.082410804.2.034 Manunteção dos Serviços de Proteção Soc ia l Básica (PAIF/SCFV),
C lass ificação econô mica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.06, no va lor de
R$ 9.680.00.

CLÁUSU LA DÉCIMA QUARTA-DO PAGAMENTO
1. Exec utados e aceitos os serviços, a CONTRATA DA apresentará a Nota Fiscal/ Fatura no Setor Financeiro da (o)
CO TRATANTE, situado na A V. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, S/N - CENTRO - MUCAMBO - CE, para
fin de liquidação e pagame nto. mediante ordem bancária creditada em conta corre nte ou cheque nominal ao
forneced or. até o 30º (trigésimo) dia útil contado da e ntrega dos docume ntos.
2. O CONTRATA TE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados
não estiverem de aco rdo com a especificação apresentada e aceita.

3. O CO TRATA NTE poderá deduzir do montante a pagar os va lores correspondentes a multas ou inden izações
de, idas pela CONTRATADA . nos termos deste contrato.
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enhum pagamento erá efetuado à COt TRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
linanccira e pre, idenciária, em que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou ap licação de
penalidade ao CO TRATANTE.

..J.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de
cada parcela.
5.1 - os ca o de eventuais atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CO TRATA TE.
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM= 1 x N x VP
onde :

EM =

l::ncargo moratórias;

=
VP

1=

úmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

=

Valor da parcela pertinente a ser paga·

=

Índice de compensação fin anceira, assim apurado:

r
365

==>

1 = (6/ 1OO)
365

=>

1= 0,00016438

TX - Percentual da taxa anual= 6%
5.2 - A compen ação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência.
5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura
ate tada por ser idor de ignado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.0 8.666/93, e verificação da regularidade da
1icitante vencedora junto à eguridade Social - CN D e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QU INTA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. O pre ente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.0 8.666/93 , desde que haja
intere e da Adm inistração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA EXTA- DO AUMENTO OU SUPRE SÃO
1. o intcres e da dministração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser
aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conrorme disposto no artigo 65. parágrafos 1º
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e 2°. da Lei n.º 8.666/93.
1. 1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
upre õe que se fizerem necessários; e
1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta clá usu la, exceto as
upre ões re ultantes de acordo entre as partes.

CLÁ.U ULA DÉCIMA

ÉTIMA- DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato
ujeitará a CONTRATADA à multa de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma ez
comun icada o ficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do obj eto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida
a pré ia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
2. 1 - ad ertência;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o va lor tota l do contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado. recolhida no prazo de 15 (q uinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
2.3 - u pensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
CO T RATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
o motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade. que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do
CO TRATA TE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subirem
anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1
e 2 desta cláusul a:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em ub tituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a
er rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de S (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição:
e
3.3 - por rec usar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no
prazo de S (ci nco) dias úteis. contados da data de rejeição.
-L Além das penalidades citadas, a CO TRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cada iro de Fornecedores do CO TRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da
Lei n.º 8.666/93.
AV.CO ' T R TORGONÇALO VIOAL,S ,CE T RO
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S. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Ad ministração do
CO TRATA TE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta
das pena 1idades mencionadas.
6. As anções de advertênc ia, uspensão temporá ria de participar em licitação e impedimento de contra tar com a
dmini tração do CO T RATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad m inistração
Pública poderão ser a plicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

CLÁU ULA DÉCIMA OITAVA-DA RESCISÃO
1. inexecuçào tota l ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.0
8.666/93 .
1. 1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser forma lmente motivados nos autos do processo, assegu rado o
contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - detem1inada por ato un ilateral e escrito da Ad ministração do CONTRATA TE, nos casos enumerados
no inc isos I a XII e X VI1 do artigo 78 da Lei n.0 8.666/93, notificando-se a CONTRATA DA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias corridos;
2.2 - amigável, por acordo e ntre as partes, desde que haja conveniência para a Admi nistração do
CO TRATANTE: o u
2.3 - judicia l. nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3 . A rescisão ad ministrati va o u amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da auto ridade
competente.

CLÁU ULA DÉC LMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO ED ITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

I. Este contrato fica vinc ulado aos termos do Pregão 11.º 9/20160111 OI FMA,
CO TRATADA.

e aos termos das propostas da

CLÁU ULA VIGÉSIMA -DO FORO
1. A questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas ad m in istrativamente, serão
proces ada e julgadas no Foro da cidade de M UCAMBO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
· eJa.
2. E, para firmeza e val idade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
fo rma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
1\V.

O
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CONTRATANTE e CONTRATA DA, e pelas testemunhas abaixo.

M UCAMBO -CE, em 29 de Janeiro de 2016

FUNDO MUN IC IPAL DE SS ISTENClA SOClAL- FMAS
CN PJ(MF) .786.494/000 1-96
G NTRATANTE

~&.."CNC>- 'ó..o.. ~- '()~ ~""

'<\.' -._;__ .

FRANClELMA DA COSTA PACfFICO NERJ
CPF 053 .950.473-44
CONTRA TADO(A)

Testemunhas:

2.

Lkc.
03 1..<

A V. CO ' T RUTOR GO ÇALO VIOAL,

.f7~

'{<t{J

, CE T RO

o~./C-,Ç
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EXTRA TO DE CONTRA TO

CONTRATO Nº ........... : 20 160046
ORIGEM ..................... : PREGÃO Nº 9/201 60111 01 FMA
CONTRATANTE ........ : FUN DO MUN IC IPAL DE AS SISTENC IA SOC IAL- FMAS
CONTRATAOA(O) ..... : FRA C IELMA DA COSTA PAC IFICO N ERI
OBJETO ...................... : Contratação de profissio na l de nível médio e s uperior para as fu nções de entrevistador, de
d igitador do cadastro úni co - CAD UN lCO e de o rientado r social junto ao SC FY, através da Secretaria do Traba lho e
A i tênc ia Social de Mucambo, sob orientação de profi ssio nal de referênc ia de nível superior
VALOR TOTAL ................ : R$ 9.680,00 (nove mil, seiscentos e o itenta reai s)
PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercíc io 201 6 At ividade 0701.0824 10804.2.034 Manunteção dos Serviços
de Proteção Social Básica (PAI F/SC FV), C lassificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa
Física, Subeleme nto 3.3.90.36.06, no valor de R$ 9 .680,00
VIGÊNCIA ................... : 29 de Janeiro de 201 6 a 3 1 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA .. ....... : 29 de Janeiro de 201 6

A V. CO ' TR TOR GO ÇALO\/IDAL,
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E lado do Ceará
GOVERNO MU lCIPALDE MUCAMBO

CE RTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

L

Cenifico para o devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa
Municipalidade o() extrato(s) reíerente ao(s) contrato nº 20160046, firmado entre a FUNDO MUNICIPAL DE
A I TE CIA OC IAL - FMAS e FRANClELMA DA COSTA PACIFICO NERJ, referente ao processo licitatório
na modalidade PREGÃO, nº 9/201601 11OI FMA.

MUCAMJo - CE, 29 de Janeiro de 2016
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N01SCO ROBERTO DE CARVALHO ~LVES
Comissão de Uicitação
Pregoeiro

