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Contrato de Prestação de Serviços, n? 171,
que entre si celebram o MUNICÍPIO DO
RECIFE e a RPL ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA, na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DO RECIFE, entidade de direito público interno, sediado no
Cais do ApoIo, n°. 925, no bairro do Recife, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°. 10.565.000/0001-92, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE,
com fulcro no Decreto Municipal n? 19.300, de 08.05.2002, neste ato representado
pelo Secretário de Assuntos Jurídicos, Sr. RICARDO PEDROSA SORIANO DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 497.229.134-
69, portador da cédula de identidade n° 2.871.176-SSP/PE, pelo Secretário de
Finanças, Sr. MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS, brasileiro, casado,
economista, inscrito no CPF/MF sob o n° 652.895.104-78, portador da cédula de
identidade n° 3.655.612-SSP/PE, e pelo Secretária de Assistência Social, Sr"
NIEDJA DA SILVA QUEIROZ, brasileira, solteira, assistente social, inscrita no
CPF/MF sob o n? 189~685.384 -68, portadora da cédula de identidade n?
1.257.407-SSP/PE, residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, a RPL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA;.doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.781.573/0001-62, com sede na
Rua Salvador de Sá, n? 467, Ponto de Parada, nesta cidade, representada neste ato
pelo Sr. MIGUEL PORTELA LIMA, brasileiro, casado, administrador de empresas,
inscrito no CPF/MF sob o n° 038.742.064-91, portador da cédula de identidade n°
756.706- SSP/PE, 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, de 17.07.2002,
aplicando-se concomitantemente 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 a Ata de Registro n? 01/2010,
referente ao Processo Licitatório n? 001/2010, na modalidade Pregão Presencial n?
001/20 IO, na condição de órgão "não-participante" ou "carona", e à Proposta da
CONTRATADA, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado.
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DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato o fornecimento de 01 (um)
eletricista para realização de manutenção, instalação, operação e quaisquer outras
intervenções técnicas pertinentes ao cargo, para atender a Secretaria de Assistência
Social, conforme especificações constantes do Termo de Referência (anexo II do
edital) e da proposta da CONTRATADA, abaixo discriminadas:

ITENS ESPF1CIFICAÇÃO QUANT. VALOR VALOR
UNIT.R$ MENSALR$

01 ELETRICISTA 01 2.678,80 32.145,60
VALOR TOTAL MENSAL R$ 2.678,80
VALOR GLOBAL R$ 32.145,60

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

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$ 32.145,60 (trinta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta
centavos), em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 2.678,80 (dois mil, seiscentos e
setenta e oito reais e oitenta centavos), mediante apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo setor competente do CONTRATANTE.

§ 1° O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês
subseqüente à prestação do serviço, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura,
contendo o atesto do servidor responsável pelo acompanhamento da execução do
contrato.
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§ 2° O pagamento somente será efetuado mensalmente se forem apresentadas
ao CONTRATANTE cópias da folha de pagamento, dos comprovantes de
recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, comprovante de entrega
de vales-transportes relativos ao mês imediatamente anterior, e dos descontos
consignados em folha do mês, bem como, no caso de desligamento do profissional
que esteve envolvido na execução da contratação, cópia do Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho - TRCT devidamente homologado pelo Sindicato da Categoria
dos Trabalhadores ou pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUARTA: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial o dia 01 de outubro de 2010 e termo final o dia 01 de outubro de
2011, podendo ser prorrogado, na forma do art. 57, II da Lei Federal n? 8.666/93.

§ 1° Utilizar-se-á como índice para reajuste, na hipótese de prorrogação e
desde que o prazo da prestação dos serviços ultrapasse 12 (doze) meses, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA fornecido pelo IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme Decreto Municipal n? 23.127 de 17 de
outubro de 2007.

§ 2° A repactuação dos serviços CONTRATADOS poderá ser admitida nos
termos do Decreto Municipal n? 23.127 de 17 de outubro de 2007.

§3° O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogação contratual
subsequente ao nascimento do direito ao reajuste/repactuação, sob pena de perda
do direito ao reajuste que seria devido até a prorrogação.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGNEXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA: A Contratada deverá colocar à disposição da Secretaria de
Assistência Social, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados da
assinatura deste contrato, o pessoal capacitado e necessário à prestação dos serviços,
conforme solicitação da Secretaria.

§ 1° Os serviços serão realizados nas unidades da Secretaria de Assistência
Social.

§ 2° Os serviços deverão ser executados de acordo com as exigências do
termo de referência anexo ao edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu objeto
será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo, na forma
dos artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei n? 8.666/93.
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PARÁGRAFO ÚNICO: O recebimento provisono ou definitivo não exime a
responsabilidade da CONTRATADA pela veracidade das informações, devendo
atender a todas as exigências deste contrato, sob pena de ser considerada
inadimplente, e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste contrato.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SÉTIMA: OS recursos alocados para a execução deste contrato têm
como fonte o Tesouro Municipal, e correrão à conta das Dotações Orçamentárias
nOs 5901.08.244.1.204.2.518 - 3.3.90.39 e 5901.08.244.1.204.2.519 - 3.3.90.39.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA: O regime jurídico deste contrato confere ao
CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da constante
do artigo 66 da Lei n° 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade,
aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das
características e dos valores pagos referentes à liquidação da despesa deste contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Constituem obrigações da CONTRATADA,
além das constantes dos artigos 66,68,69, 70 e 71 da Lei n° 8.666/93:

I) Manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, sobretudo no que pertine à comprovação da
inexistência de débitos perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
bem como junto ao INSS e FGTS;

Il) Colocar à disposição da Secretaria de Assistência Social o pessoal
capacitado e necessário à prestação dos serviços, nos prazos e quantidades
de acordo com as disposições deste contrato;

I1I) Substituir qualquer prestador de serviço que não esteja realizando o
serviço a contento, de acordo com a avaliação da Secretaria de Assistência
Social;
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IV) Apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura dos serviços, originais ou
cópias autenticadas das guias de recolhimento das obrigações com o
INSS, FGTS e das folhas de pagamento do pessoal utilizado na execução
dos serviços devidamente quitadas e relativas ao mês a que se refere o
pagamento, bem como os comprovantes de quitação trabalhistas, em caso
de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as
formalidades legais;

V) Não subcontratar o objeto deste contrato, no todo ou em parte;

VI) Instalar na Região Metropolitana do Recife, escritório ou filial, no prazo
máximo de até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do presente
instrumento, sob pena de rescisão contratual em caso de descumprimento;

VII) A CONTRATADA deverá, quando os profissionais envolvidos na
execução da contratação estiverem prestando serviços em ambientes
considerados insalubres, perigosos, ou em horário noturno, pagar os
adicionais de insalubridades, periculosidade e adicional noturno, com base
no que determina a Legislação Trabalhista vigente;

VIII) Substituir de imediato qualquer prestador de serviço que não esteja
realizando o serviço a contento de acordo com o CONTRATANTE;

IX) Os profissionais envolvidos na prestação dos serviços, deverão cumprir
carga horária, de acordo com a conveniência do CONTRATANTE;

X) Os profissionais envolvidos na prestação dos serviços serão responsáveis
pelo cabeamento elétrico e lógico, seja para manutenções, instalações ou
reparos, bem como, todos os equipamentos ativos e passivos que
compõem a infraestrutura das redes elétricas e de telecomunicações.

DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No ato da assinatura do contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Assistência Social, comprovação
de garantia de execução contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global
do contrato, conforme artigo 56 da Lei n" 8.666/93, com prazo de validade, de 03
(três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação efetiva do Contrato:

I - A fiança será prestada por instituição financeira, devendo constar, entre
outras condições, a renúncia expressa ao benefício do art. 827 do Código Civil
Brasileiro;
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II - O seguro - garantia consistirá na emissao de apólice, por entidade
seguradora em funcionamento no Brasil, em favor do CONTRATANTE;

III - A caução em dinheiro será depositada na Conta Única do Município, sob
n? 84011-4, agência 3234-4, do Banco do Brasil;

IV - A garantia contratual, verificado o cumprimento das obrigações
contratuais, será devolvida mediante requerimento da CONTRATADA, no prazo de
30 (trinta) dias, contados do termo de finalização da execução do objeto contratado;

V - A garantia efetuada mediante caução em dinheiro será atualizada de
acordo com a variação do índice de rendimento da caderneta de poupança para o 1°
dia do mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a
contar da data do depósito até o seu efetivo levantamento, devendo o depósito ser
efetuado na Conta única do Município, sob n" 84011-4, agência 3234-4, do Banco
do Brasil.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica designado pelo Secretário de Assistência
Social o servidor Antônio Wellington Leite Rodrigues, mat. 62.433-0, 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
regularização das faltas e defeitos observados, conforme disposto no contrato,
admitida participação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.

PARÁGRAFO ÚNICO: O servidor ora designado será responsabilizado por
quaisquer atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções
em desacordo com a Lei 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.

DAS ALTERAÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As alterações porventura necessanas ao fiel
cumprimento do objeto deste contrato serão efetivadas na forma e condições do artigo
65 da Lei n° 8.666/93, formalizadas previamente por Termo Aditivo, que passará a
integrar este contrato.
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DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

I) Advertência;

11) Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do preço global do
contrato;

I1I) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município do Recife, por prazo não superior a 02
(dois) anos;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimento à Administração Pública pelos prejuízos
resultantes e após 02 (dois) anos de sua reabilitação;

§ 10Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie ou
se for considerada procedente a multa, será ela notificada a recolher ao erário
municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela
autoridade competente.

§ 20 Uma vez recolhida a multa de que trata esta cláusula 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.

DARESCISÁO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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.
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DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente instrumento contratual é decorrente da
Ata de Registro n? 01/2010, referente ao Processo Licitatório n" 001/2010, na
modalidade Pregão Presencial n? 001/2010, na condição de órgão "não-participante"
ou "carona".

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fazem parte integrante deste contrato,
independente de transcrição os seguintes documentos: o Ofício n? 1471 N2010-
GAB/SAS, de 29.09.2010; Ofício n? 639/2010-DAS/SAS, de 02.09.2010; Ofício n?
1408/2010-GAB/SAS, de 01.09.2010, com autorização do Conselho de Política
Financeira; Declaração do Solicitante da Carona; Autorização do Detentor, de
25.08.2010; Correspondência da CONTRATADA, de 17.08.2010; Bloqueios de
Saldos Orçamentários e Financeiros nOs2010.59 01.1.22 e 2010.59 01.1.23; Ata de
Registro de Preços n? 001/2010; Processo Licitatório n? 001/2010 - Pregão Presencial
n? 001/2010, na condição de órgão "não-participante" ou "carona", e a Proposta da
CONTRATADA.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: É de inteira responsabilidade do Ordenador de
Despesas da Secretaria de Assistência Social a tempestividade da publicação do
extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Recife.

DO FORO

cLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica desde já, declarado pelas partes, com base no §2° do
artigo 55 da Lei n° 8.666/93, o Foro da Comarca 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, sendo as demais assinadas e
rubricadas pelos presentes a este ato e, ainda, registrado em livro próprio da
Secretaria de Assuntos Jurídico, on o e dispõe o artigo 60 da Lei n°. 8.666/93.

RICARDOPED
Secretário

DE OLIVEIRA
s Jurídicos
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Contrato de Prestação de Serviços, n" 171, que
entre si celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE e
a RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CELO ANDRADE BEZERRA BARROS
Secretário de Finanças

NIO ~.\....hA....Ai~,.J'y\. t~~

se~ia

:./7 MIGUELPOR~
RPL Engenharia e Serviços Ltda.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _
CPF/MF n° _

2. _
CPF/MF n° _
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EXTRATO DO CONTRATO N° 171, FIRMADO EM 29 DE SETEMBRO DE
2010.

MODALIDADE:

CONTRATANTES:

OBJETO:

PREÇO GLOBAL:

Ata de Registro de Preços n? 001/2010;
Processo Licitatório n" 001/2010 - Pregão
Presencial n" 001/2010, na condição de órgão
"não-participante" ou "carona".

MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A RPL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

O fornecimento de 01 (um) eletricista para
realização de manutenção, instalação,
operação e quaisquer outras intervenções
técnicas pertinentes ao cargo, para atender a
Secretaria de Assistência Social, conforme
especificações constantes do Termo de
Referência (anexo II do edital)

R$ 32.145,60 (trinta e dois mil, cento e
quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

PRAZO: De 12 (doze) meses, tendo como termo inicial
o dia 01 de outubro de 2010 e termo final o
dia 01 de outubro de 2011, podendo ser
prorrogado, na forma do art. 57, II da Lei
Federal n? 8.666/93

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: nOs 5901.08.244.1.204.2.518 - 3.3.90.39 e
5901.08.244.1.204.2.519 - 3.3.90.39.

RECURSO FINANCEIRO:

ConOl0184Ger/Ed
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