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Contrato de Prestação de Serviços,
n? 06, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DO RECIFE e a FECOPE

FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS
OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO, na
forma abaixo.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, entidade de direito público interno, sediado
no Cais do Apolo, n° 925, no bairro do Recife, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 10.565.000/0001-92, doravante simplesmente denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos, Sr. ANA RIrA SUASSUNA WANDERLEY,
brasileira, casada, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n° 544.834.334-15,
portadora da cédula de identidade n° 2.855.735-SDSIPE, e pelo Secretário de
Finanças, Sr. ROBERTO CHAVES PANDOLFI, brasileiro, casado, engenheiro,
inscrito no CPF/MF sob o n° 104.180.244-72, portador da cédula de identidade n°
871.345-SDSIPE, todos residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, a
FECOPE - FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO,
doravante simplesmente denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 08.030.694/0001-11, com sede na Rua da Matriz, n? 61 - 1° andar, Boa vista,
RecifeIPE, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS,
brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF/MF sob o n? 403.287.674-68,
portador da cédula de identidade n? 2.621.785- SSPIPE, residente e domiciliado
nesta cidade, celebram o presente instrumento, com observância estrita de suas
cláusulas, que em sucessivo, mútua e reciprocamente, outorgam e aceitam, de
conformidade com os preceitos de direito público, além dos especificamente
previstos na Lei n° 10.520/2002, aplicando-se supletivamente a Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, consolidação determinada pelo art. 3° da Lei n° 8.883, de
08 de junho de 1994 - D.O.U. datado de 09 de junho de 1994, vinculado ao
Processo de Licitação n? 021/2013, na modalidade Pregão Eletrônico n°
016/2013-CPLS, e à Proposta da CONTRATADA, aplicando-se, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

DO OBJETO

cLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de
serviços de capacitação com a finalidade de executar Oficinas de Capacitação para
trabalhadores da assistência social e direitos humanos, conselheiros e
representantes da rede socioassistencial do Município de Recife, conforme Termo
de Referência em anexo ao Edital.
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§9°. Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos
em moeda corrente nacional.

§1O. Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada
com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido
recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

§11. Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e
número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor
relativo ao pagamento constante daquele documento.

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGNEXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito)
meses, tendo como termo inicial o dia 15 de janeiro de 2014 e termo final o dia 14 de
julho de 2015, podendo ser prorrogado, até o limite previsto no artigo 57, inciso 11,da
Lei n? 8.666/93 e alterações subsequentes.

§1°. Na hipótese de prorrogação do contrato e desde que o prazo da prestação
dos serviços ultrapasse 12 (doze) meses, o reajuste deve ser pleiteado até a data da
prorrogação contratual subsequente ao surgimento do direito ao reajuste, sob pena de
perda do direito ao reajuste que seria devido até a prorrogação.

§2°. Na hipótese de alterações no objeto de que trata este Contrato, serão
observadas as disposições do artigo 65 da Lei n'' 8.666/93.

§3°.É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato, no todo ou em parte.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu
objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo,
observados, no que couber, os artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui as
responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA E CATEGORIA ECONÔMICA.

CLÁUSULA SEXTA: Os recursos alocados para a execução deste contrato têm
como fonte o Tesouro Municipal e correrão às contas da Dotação Orçamentária
n? 5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fontes: 0645.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA SÉTIMA: O regime jurídico deste contrato confere ao
Ytl:.1~wllll~TE as prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei n° 8.666L le.,

~.~~"~ 3 4 r ~ '.



PREFEITURA DO

RECIFE

PARÁGRAFO ÚNICO: OS acréscimos não previstos na caracterização do objeto,
contido nesta cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados
com base em relatório do CONTRATANTE e mediante prévia e expressa
autorização do Secretário solicitante, sob pena de nulidade, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

DA MODALIDADEIREGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE
FORNECIMENTO

cLÁUSULA SEGUNDA: A modalidade de que trata este contrato é a da
execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

cLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
preço global de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).

§1°. O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com o cronograma
constante no item 22 do Termo de Referência.

§2°. O pagamento deverá ser efetuado, através de nota de empenho, com
apresentação da Nota FiscallFatura, devidamente atestada pelo Gestor do
Contrato.

§3°. O preço poderá ser reajustado, mediante acordo entre as partes,
tomando-se como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - I~GE e, obedecendo a periodicidade prevista no Decreto Municipal
n,? 23.127/2007.

§4°. Não constitui inadimplência do CONTRATANTE o atraso no
pagamento pela entrega da nota fiscal/fatura após o dia/prazo predeterminado.

§5°. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§6°. É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação
dos serviços, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura,

§7°. No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser
informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

§8°. Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos serviços
os, a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.
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C~USULA OITAVA: Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da
constante do art. 66 da Lei n°. 8.666/93 :

I) Designação da equipe técnica institucional para o acompanhamento do
Projeto;

11) Planejar, acompanhar, avaliar e coordenar a execução do projeto junto à
Entidade responsável;

111) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;

IV) Assegurar-se da boa qualidade na prestação dos serviços;

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
promovendo reuniões de alinhamento dirigida a toda equipe técnica;

VI) Validar os conteúdos e o material didático da capacitação, bem com
aprovar a produção gráfica distribuída aos participantes;

VII) Validar os produtos previstos no cronograma de produtos e desembolso;

VIII) Validar os profissionais selecionados pela CONTRATADA para a
composição da equipe do projeto e, quando necessário, indicar
profissionais, vetar ou solicitar substituição de qualquer profissional que
não atenda os objetivos da proposta;

IX) Participar dos processos de alinhamento da equipe do projeto;

X) Monitorar a execução técnica e financeira e realizar a liberação dos
recursos mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos produtos
previamente definidos e aprovados e vinculados a cada desembolso;

XI) Mobilizar em apoio à CONTRATADA, os membros participantes da
capacitação.

cLÁUSULA NONA: São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados
no art. 59, §2° do art. 79 e art. 109 da Lei n° 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA: Constituem obrigações da CONTRATADA, além das
constantes dos artigos 55, inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°. 8.666/93:

I) Manter, durante toda execução deste Contrato, em compatibilidade com as ~
c ~04i bri~~çõe~ assumidas, as condições. de ~abilitação e _qualif~caç~o~xi~dasr.$ ..~ licitação, sobretudo no que pertme a comprovaçao da mexistência de
~. "tos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como
f& fnJtkú o ao INSS e FGTS, durante a vigência do Contrato; l:\o,(\ciiaçõe.r
~ ~ ~
v ~ '"o
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11) Proceder ao processo seletivo para a composição da equipe de execução
dos serviços conforme perfis e responsabilidades estabeleci das;

111) Estabelecer canais eficientes de comunicação e interlocução sistemática
junto ao CONTRATANTE e equipe técnica designada para o
acompanhamento do projeto;

IV) Zelar pelos princípios técnicos, políticos e metodológicos dispostos no
projeto;

V) Organizar e operacionalizar as metas previstas nesse instrumento;

VI) Responder pela execução física e financeira do projeto;

VII) Elaborar e apresentar relatórios técnicos e gerenciais que registrem o
processo de execução física dos serviços contratados, destacando os
avanços e eventuais entraves verificados em sua implementação;

VIII) Elaborar relatório final que consolidem todo o processo de implementação
do projeto;

IX) Reunir-se periodicamente com a equipe de coordenação do projeto para
avaliar as ações e realizar os ajustes que se fizerem necessários;

X) Apresentar os comprovantes de despesas realizadas na execução dos
serviços contratados, inclusive impostos e recolhimentos previdenciários
referentes aos profissionais empregados para a execução dos serviços
contratados;

XI) Imprimir a marca do CONTRATANTE em todos os documentos, material
de divulgação, ou qualquer material impresso relacionado ao Plano de
Capacitação, bem como imprimir a marca da CONTRATADA nos itens
relacionados.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

clÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Compete à Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos a designação, mediante Termo específico, do servidor
responsável para exercer a fiscalização e acompanhamento deste Contrato,
competindo-lhe, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/93, informar à
Administração sobre eventuais vícios ou irregularidades, propor as soluções e as
sanções que entender cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observadas,
conforme o disposto neste Contrato, admitida participação de terceiros, para
ass~ido e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Á~e{a d

?§> . ~"%c ,....(~) :a.%
o~
~

5



PREFE1TURA 1)0

RECIFE

§10. O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos
omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a Lei n? 8.666/93 ou aos termos e Cláusulas do presente Contrato,
sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios,
sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa
ou dolo tenha dado causa.

§2°. O servidor designado deverá tomar ciência de sua incumbência de
fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo específico, no qual
informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e criminal
no caso das infrações mencionadas no Parágrafo anterior.

DAS ALTERAÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As alterações porventura necessárias ao fiel
cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do
art. 65 da Lei n° 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que
passará a integrar este contrato.

DAS PENALIDADES

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pela inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa:

a) Advertência.

b) Multa de:

b.I) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da
nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do
objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de
empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na
alínea "b.l ", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de
empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

6 r

Ficará impedido de licitar com o Município e será descredenciado do
sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do
edital e da lei, com fundamento no art. 7° da Lei n? 10.520/2002.
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c.l) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87°, Ill da Lei n?
8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na forma do art. 87°, IV da Lei n? 8.666/1993.

§1°. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo,
será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município do Recife
ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

§2°. As penalidades previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

§3°. As penalidades previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também
poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por
fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos
da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.

§4°. Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie
ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao
erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
notificação pela autoridade competente.

§5°.Uma vez recolhida a multa, e na hipótese de vir a CONTRATADA
lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia
recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A inexecução total ou parcial deste contrato
dará ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições
da Lei n° 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades
determinadas neste instrumento.

DA LICITAÇÃO

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente instrumento contratual é celebrado
mediante ao Processo de Licitação n? 021/2013, na modalidade Pregão
Eletrônico n° O16/2013-CPLS, devidamente homologado pelo Secretário
Executivo de Administração em 10 de dezembro de 2013.

DOS DOCUMENTOS

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fazem parte integrante deste contrato,
~t' dente de transcrição, os seguintes documentos: o Ofício n? 012/2014-'

. '-o SDH, de 03.01.2014; Termo de Ciência da Fiscalização; Ofício n?
o;r -GGAF/SDSDH, de 19.07.2013; Ofício n? 817/2013-GAB/SDSDl:lei .
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18.07.2013, com autorização do Conselho do Política Financeira; Bloqueio de
Saldo Orçamentário e Financeiro, n? 2013.59 01.5.98; CI n? 06/2013-GGSUAS,
de 05.07.2013; Processo de Licitação n? 021/2013, na modalidade Pregão
Eletrônico n° 016/2013-CPLS, e a Proposta da CONTRATADA.

DO FORO

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica desde já, declarado pelas partes, com base
no § 2° do art. 55 da Lei n° 8.666/93, o Foro da Com arca do Recife, Capital do
Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na
execução deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em
04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de
02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em
livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60 da
Lei n°. 8.666/93.

Recife, 03 de janeiro de 2014.

~s~~
Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

//lI J~
!r~o ONIO DOS SANTOS

FECOPE - Federação dos írculos Operários de Pernambuco
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _
CPF/MFn° --------

2. ~~~~~~~ .J

CPF/MFn° W,Pé

~
~f1!1~
ucla.i~esteira

.Delegação de Competência
Confenda ao Secretário Executivo da SAJ
por força da Portaria n° 414 de 14.11.201 i
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EXTRATO DO CONTRATO N° 06, FIRMADO EM 03 DE JANEIRO DE 2014.

Modalidade de Licitação:

Base Legal:

Processo de Licitação:

Contratantes:

Objeto:

Preço Global:

Prazo:

Dotação Orçamentária:

Recurso Financeiro:

Pregão Eletrônico n° 016/2013-CPLS.

Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto
Municipal n? 27.070, de 10 de maio de 2013.

n? 021/2013 .

MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS E A FECOPE - FEDERAÇÃO
DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DE
PERNAMBUCO.

A prestação de serviços de capacitação com a
finalidade de executar Oficinas de Capacitação
para trabalhadores da assistência social e
direitos humanos, conselheiros e representantes
da rede socioassistencial do Município de
Recife, conforme Termo de Referência em
anexo ao Edital,

R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil
reais).

De 18 (dezoito) meses, tendo como termo inicial o
dia 15 de janeiro de 2014 e termo final o dia 14 de
julho de 2015, podendo ser prorrogado, até o
limite previsto no artigo 57, inciso 11, da Lei
8.666/93 e alterações subsequentes.

n? 5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de
Despesa n? 3.3.90.39 - Fontes: 0645.

Transferência do FNAS.

Con01427Marcelo/Ed
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