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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERViÇOS DEVIGllANCIA EZElADORIA - N° 082/11
PROCESSOADMINISTRATIVON° 062/2017 PREGÃOPRESENCIALN°016/2017

PREÂMBULO

Contrato celebrado entre o Município de
IUIU/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
IUIU/BA, localizadana PraçaAbílio Pereira, nO
232, Centro, lUlU, CNPl/MF nO
14.081.205/0001-53, neste ato representado
pelo Sr. Reinaldo Barbosa de Góes e pela
Secretáriada SEDESSra. NucivaldaAmérica da
Silva, doravante denominado de
CONTRATANTE, e a Pessoa Jurídica C.M.S.
CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - ME - CNPl 17.852.911/0001-40,
doravante denominado apenas CONTRATADA,
para Prestação de Serviços de Vigilância e
Zeladoria.

O MUNICíPIO DE IUIÚ/BA, neste ato representado pela FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IUIU/BA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJsob o nO14.081.205/0001-53, com sedena PraçaPrefeitoAbílio Pereira,
232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDOBARBOSADE GÓESMOTA,
brasileiro,casado,servidor público, portador da cédulade identidade nO04923403-07, inscrito no
CPFsob o nO608.929.435-72, residentee domiciliado na cidade de IUIÚ/BA , e pela Secretária
Municipal de DesenvolvimentoSocial e Combate a PobrezaNUCIVALDAAMÉRICADA SILVA,
brasileira,casada, servidora pública, portador da cédula de identidade nO5.925.591, inscrito no
CPFsob o nO625.271.775-49, residentee domiciliadana cidadede IUIÚ/BA a seguir denominada
simplesmenteCONTRATANTE, e C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -
ME, inscrita no CNPl sob N° 17.852.911/0001-40, com sede na com sede na Rua Barãodo
Rio Branco, 256, Galeria Paulista, Sala 105, Centro, Itambé/BA, CEP45.140-000, representada
peloSr.AlexAlvesde Amorim, inscrito no CPF915.129.805-87, RG82.609.187-3 (SSP/BA),abaixo
assinado, a seguir denominada simplesmenteCONTRATADA, firmam o presente contrato, na
forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBlETO

O presenteContrato e a Serviços de Vigilância e Zeladoria, conforme detalhamento no
ANEXO I - Planilha de Ouantitativos de Profissionais, Horários de Trabalho, Local e
Valores que integrará este instrumento.
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cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1 A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidasno ProcessoLicitatório nO 062/2017 - Pregão PresencialnO 016/2017. Será de
responsabilidadedas Secretarias Municipais solicitar os profissionais em conformidade com
proposta da contratada, alocando-os em seus postos de trabalho com os devidos horários a
cumprir. Os profissionaiscumprirãoa cargahorária semanale/ou plantõespré-estabelecido(a) no
edital. A contratada deverá manter funcionário(s) administrativo(s) na sede do município de
IUIU/BA, com escritório aberto, para resolver assuntos inerentes de seus colaboradoresque
prestarãoos serviçosao municípiode IUIU/Ba em caráterde terceirização.

2.2 O(s) funcionário(s) administrativo(s) será responsávelem realizar o fechamentodo Ponto do
Pessoalem conformidadecom as Secretarias Municipais de IUIU/BA, onde serão levantadasas
faltas e/ou atrasosdos colaboradoresda contratadano exercícioda função.

2.3 Ficaconvencionadoque o fechamentodo Pontodos Profissionaisda contratada a serviçoao
municípiode IUIU/BA, será fechado no primeiro dia útil após o dia 24 (vinte e quatro) de cada
mês.
2.4 As faltas que por ventura ocorrer por algum colaboradorda contratadaapós o dia 25 de cada
mês,será (ão) deduzidasno mêssubsequente.

2.5 Ficamconvencionadosque o municípiode IUIU/BA, através da Secretaria de Municipal de
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza, não se responsabilizapor pagamento à
Contratada de colaboradores que não esteja efetivamente desempenhando suas funções,
entendido como: LicençaMaternidade,Serviço Militar Obrigatório, LicençaPaternidade,Licença
Casamento,LicençaÓbito e/ou quaisquer tipo de atestadosmédicos, sendo entendido como de
obrigaçãoda Contratada.
2.6 A Contratantereserva-seno direito de solicitara qualquertempo a substituiçãode colaborador
da contratante que não esteja desempenhandosuas funções em conformidade com normas e
regrasde cada unidadeda contratante.
2.7 A Contratante reserva-seno direito de exigir da Contratadaa imediata substituiçãotemporária
ou definitiva, de qualquer colaboradorque esteja ausentadodas atividades laboraispor quaisquer
motivos,a partir do 50 (quinto) dia útil consecutivoda primeiraausência.

2.8 O municípiode IUIU/BA, atravésda Prefeitura Municipal de lUlU, só realizarápagamento
a Contratadamediante PlanilhaMensal,Detalhadade com nomesdos profissionais,carga horária
cumprida,encargose insumosgeradospela prestaçãodos serviços.
2.9 A Contratada deverá estabelecer uma data base de pagamento aos seus colaboradores,
conformecronogramade pagamentoda Contratante.
2.10 A Contratada obriga-se no prazo máximo de 15 (quinze) dias a apresentaçãodo ASO
ADMISSIONALOU PERIÓDICO,do colaborador que ingressar nas atividades no município de
IUIU/BA, juntamente com toda documentação técnica e pessoal, os quais deverão ser
apresentadosem Pasta Individual à SecretariasMunicipais,demonstrandoa forma de vínculo do
colaboradorcoma Contratadaem fornecera mão-de-obraao municípiode IUIU/BA.
2.11 Em razão da terceirização dos serviços, é de total responsabilidadeda contratada o
pagamentodos valores brutos e líquidos aos colaboradores,isento-a contratante de quaisquer
valor adicionalnão previsto na Propostade Preçodo Pregão016/2017.
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 364 (trezentos e sessenta e
quatro dias) dias, tendo início em 02/05/2017 e findando em 01/05/2018, podendo ser
prorrogadoatravés de termo aditivo, observandoo enquadramentodos serviçosno inciso II, art.
57 da Lei Federal8.666/93 e suasalterações.

cLÁUSULA QUARTA- PREÇO,CONDIÇÕESDE PAGAMENTO
O valor global do presente acordo é de R$ 79.380,00 (setenta e nove mil trezentos e
oitenta reais), onde o pagamentoefetivar-se-á, após a entrega da PlanilhaDetalhadaMensal,
com posterioratesto pelo Departamentode Comprasem parceriacomas SecretariasMunicipais.O
Departamentode Compras,órgão de acompanhamentode execuçãode contratos, terá um prazo
de 01 (um) dia útil para confirmaçãodos ServiçosPrestadosjunto a Secretariade Saúde,após
entregada Nota Fiscal.Apósos procedimentos,a municipalidadeterá um prazode até 03 (três)
dias úteis, contados a partir da expediçãoda nota fiscal, de acordo com as especificaçõespara
realizaro pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidadedeste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensaaté
que a contratada tome as providências necessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOSRECURSOS

As despesasdecorrentesdeste contrato correrãoà conta dos recursosorçamentáriosconsignados
no Orçamento Programa de 2017, obedecendo à ClassificaçãoOrçamentária abaixo, cujas
classificaçõesserãoapostiladasem 2018conformesuacorrespondênciaem sintonia como PPA:

DOTACÕESORCAMENTÁRlAS:

Unidade Cod. Ação Descrição Ação Elemento Fonte
01.11 2039 Gestão das Acões do Programa Bolsa Família/PBF-SUAS 33.90.39.00 29
01.11 2040 Gestão das Acões do Fundo Municioal de Assistência Social 33.90.39.00 0029
01.11 2041 Gestão das Ações do CRAS 33.90.39.00 2829
01.11 2069 Gestão das Acões da Sec. De Desenv. Social e Combate a Pobreza 33.90.39.00 00
01.11 2091 Gestão das Acões do Conselho Tutelar 33.90.39.00 00
01.11 2092 Gestão das Acões de Assistência Social 33.90.39.00 0029
01.11 2093 Gestão das Acões do CREAS 33.90.39.00 29

cLÁUSULA SEXTA- DASOBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

6.1. Na execuçãodo objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessáriosao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados,obrigando-seaindaa:
6.1.1. direcionartodos os recursosnecessários,visandoà obtençãoda perfeito execuçãodo objeto
contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE,em conformidadecom o Termo de Referências do Pregão 016/2017, e da
CláusulaSegundodeste Instrumento;
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6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento da mão-de-obra e
apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a capacidade técnica de cada
profissionaI.
6.1}. manter colaboradores, de modo a poder atender de imediato as solicitações do Município de
IUIU/BA;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção durante a execução dos serviços, exceto quando isso ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas ao CONTRATANTEno prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
6.1.5. responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas de
segurança;
6.1.7. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro
contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização dos
serviços, que não terão com o CONTRATANTEqualquer vínculo empregatício;

6.1.8. fornecer a mão-de-obra de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes
a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;
6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE,ou ainda a terceiros, na execução do objeto da licitação, não sendo excluída, ou
mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE.
6.1.10. Manter durante toda a execução do Contrato compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.

6.1.11 - Realizar em até 10 (dez) dias da assinatura deste instrumento, o Registro
junto ao CRAIBA, com emissão da Anotação Técnica de Responsabilidade através
does) R.T.(s) vinculado(s) à Contratada.

cLÁUSULA SÉTIMA - DASOBRIGAÇÕESDOCONTRATANTE
7.1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar a execução do objeto da licitação, conferindo mensalmente as Planilhas
Detalhadas e as respectivas Notas Fiscaisemitidas, para efeito de pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada da prestação dos
serviços através da Diretoria de Compras e acompanhamento de Contratos;
7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;
Diretoria de Licitações e Contratos
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7.1.5. O Município de IUIÚ/BA poderá solicitar à CONTRATADA, a remoção de quaisquer
colaboradores da Sede, do Distrito ou de Localidades Rurais, de forma definitiva ou por permuta
de localidade, sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;
7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem a
execução dos serviços prestados;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será feita através Diretoria de
Compras e Gestão de Contratos em conjunto com a Secretarias Municipais, os quais poderão,
junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas e que, não sendo sanadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de
comunicação oficial à CONTRATADA para fins de aplicação das penalidades previstas neste
Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas
as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços;

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OB1ETO
9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as necessidades do
CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADA somente poderá fornecer mão-de-obra que esteja licitada e previamente
autorizada pelo Setor de Compras em conjunto com a Secretaria de Saúde deste Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO 8.666/93, com alterações posteriores,
mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente até o dia do fechamento do ponto dos colaboradores
da Contratada, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços prestados e sem
ocorrências de faltas após o fechamento;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços prestados
após o fechamento do ponto, e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e
remetida para pagamento;
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10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na
proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES
11.1. Somente haverá reajustes de preços, no caso de prorrogação do contrato, e após 12 (doze)
meses do ato de sua assinatura, sendo utilizado o índice do IGPM da Fundação Getúlio Vargas,
IPC-FIPE, ou outro índice do Governo que venha demonstrar a queda do valor da moeda;
11.2. A substituição de colaboradores da licitante vencedora por outro, não poderá, em nenhuma
hipótese, ser alegada como razão para o aumento dos preços pactuados;

11.3. Fica pactuado que este contrato não está vinculado a aumento do Salário Mínimo pelo
Governo Federal.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA lN EXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisão contratual pode ser:

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93, com as alterações posteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório desde que haja conveniência do
CONTRATANTE;
12.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo CONTRATANTE,
com as consequências previstas na Cláusula Sétima;

12.3. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVI do art. 78 da Lei acima referida, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido;

12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as consequências previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO8.666/93 com alterações posteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência da licitação e rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa, quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e
financeira;

b) a CONTRATADA for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com
qualquer órgão da Administração Pública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.
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12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer
garantias que sejam consideradasadequadase suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigaçõespor ela assumidas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentaçãodas devidas justificativas, nos termos do art. 65 da Lei
FederalnO8.666/1993 e suasalterações.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidadesprevistas no art. 70 da Lei Federal nO10.520/2002 e no art. 86 da Lei Federal nO
8.666/1993e alteraçõesposteriores,na seguinteconformidade;

I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;
IV - Declaraçãode inidoneidadepara licitar ou contratar coma AdministraçãoPública;

14.2.A multa seráaplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado do início dos serviços,
contadoa partir da emissãoda respectivaordemde serviços;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no casode inexecuçãototal
ou parcialdo mesmo;

." 14.3. caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste Contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaraçãofalsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citaçãoe da ampla defesa, ficará impedidade licitar e contratar com a Administração,pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perduraremos motivos determinantesda punição ou até que seja
promovidaa reabilitação,perantea própriaautoridadeque aplicoua penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamentefundamentados,ficando suaaceitaçãoa critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadasàs multas, o CONTRATANTE descontaráo seu valor do pagamentoque fizer à
CONTRATADA, apósa sua imposição;
14.6. caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas serão
descontadasda cauçãorecolhidaa título de garantiacontratual;
14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente,o pagamentodelas não exime a CONTRATADA da reparaçãodos eventuais
danos,perdasou prejuízos,que seuato punívelvenhaa acarretarao CONTRATANTE;
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14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicaçãoresumida do presente contrato será na Imprensa Oficial, providenciadapelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1.O presenteContratovincula-seaos termos:
16.1.1 do edital do Pregão PresencialnO016/2017 e seus Anexos, constante do processonO
062/2017;
16.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante
deste instrumento, independentementede transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BApara dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidasna esfera administrativa, com expressarenúnciade qualquer outro, por
maisprivilegiadoque seja.

E, por estarem assim justos e concordes,foi o presenteContrato, lavr tio
igual teor, assinadopelaspartese testemunhasabaixo.

ÉRICA DA SILVA
DECRETO NO 11/2017

17.852.911/00(' 1 -AO
w.I~,C.tl"S. ~WNES SERVIÇOSADMIN1STRi·

hi aé: ,~~RioGillnt'l, nO 25ó Ga~nJ P3';'
CE?: 45.14D·úc i

lTAMBÉ - Sr.

Alex Alves de Amorim - Adm.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

irlsa CaldasAraújo - CPF:029.205.195-65
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ANEXO I

QUANTITATIVOS EVALORES

SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA

ITEM QUANT UM P. UNIT.SIBDI P. UNIT. CIBDIDESCRiÇÃO
TOTAL
S/BOI TOTAL CIBDI

6.480 HVigilânciaNão-Armadacom rodíziode escala (diunoe notumo)- total de
1 04 rofissionais.

R$10,00 12,25 R$64.800,00 R$ 79.380,00
ValorTotaldo LoteC/BOI R$ 79.380,00

Valor Total: R$ 79.380,00 (setenta e nove mil trezentos e oitenta reais)

Reina Prefeito Municipal

Alex Alve e Amorim - Adm
C. .S. CHAVES SERViÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
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