
..=.~,;::~~0 :::\ÇlO~Gj92.5
:,::~~i: )~: :\3ffi'u\.\C\)

::.::::; ) D3()-903

\::.:: ,:';.'; ~,~j2,8Q\lQ
:':'1."; ''::;c ;f.,:)e.~Gv,bi'

PREFEITURA DO

RECIFE

Contrato de Prestação de Serviços de Mão
- de - Obra, n? 92, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DO RECIFE e a R?l~
ENGENHAR1A E SERVIÇOS LTDA na
forma abaixo:

o MUNICÍPIO DO RECiFE, entidade de direito público interno, sediado nc
Cais do Apelo, n° 925, no bairro do Recife, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob c.'
n° 10565.000/0001-92, doravante simplesmente denominado CONTRAT.A.l\ITE.
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 na 497.229.13<1-
69, portador da cédula de identidade n° 2.871.176-SSP/PE, pelo Secretário ck
Finanças, Sr. MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS, brasileiro, casado.
economista, inscrito no CPF/MF sob o na 652.895,104-78, portador da cédula de:
identidade n° 3.655.612-SSP/PE, e pela Secretária de Assistência Social, Dr".
KARLA MAGDA DE MELO MENEZES, brasileira, solteira, funcionária pública ..
inscrita no CPF/MF sob o n? 975.880.404 -91, portadora da cédula de identidade
n? 4.854.320-SSP/PE, residentes e dorniciliados nesta cidade, e do outro lado, â. R?L
ENGENP~RIA 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 Sã, n" 467, Pomo de Parada, nesta cidade, representada neste a:c
pelo Sr. MIGUEL POR TELA LIMA, brasileiro, casado, administrador de empresas
inscrito no CPF/MF sob o n° 038.742.064-91, portador da cédula de identidade nC

756.706- SSP/PE, residente e domiciliado nesta cidade, celebram o presente
instrumento com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mútua ~:
reciprccamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito
público, além dos especificadamente previstos na Lei n° 8.666, de 21 de junho (li::

1993, consolidação determinada pelo artigo 3° da Lei n° 8.883, de 08 de junho ce
1994 - D,O,U. datado de 09 de j.inho de 1994, vinculado ao Processo Licitatóric f
028/2008 - Prezão Eletrônico L0l9/2008~ devidamente publicado no D.a.R., e,~,
10.01.2009, e à Proposta da CONTRATADA, aplicando-se supletivamente. 0:-:

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

no OBJETO

CLÁ.USULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de
mão - de - obra de 12 (doze) Técnico em Inforrnática, para atender às necessidades
da Secretaria de Assistência Social.
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PARÁGRAFO ÚNICO: OS acréscimos não previstos na caracterizacão do obietc
contido nesta cláusula, e necessários ao seu "fiel cumprimento, só se"rão efetivacos
com base em Relatório do CONTRATANTE e mediante prévia e expresxa
autorização do Secretário solicitánte, sob pena de nulidade, promovendo-se ~
responsabilidade de quem lhe deu c~usa.

DA MODALIDADE/REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: A modalidade de que trata este contrato é a da execução
indireta, sob regime de empreitada por preço unitário/mensal de R$ 1.815,77 (hurn
mil, oitocentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

DO PREÇO/ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço
global de R$ 261.470,88 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos ê setenta
reais e oitenta e oito centavos), em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 21.789,2c:.
(vinte e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos-.
mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente do CONTRATANTE. :;

.PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias
do mês subseqüente à prestação do serviço, mediante a apresentação da nota
fiscal/fatura, contendo o atesto do servidor responsável pelo acompanhamento c1<::
execução do contrato.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUARTA: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo
como termo de início a data de sua. assinatura, podendo ser prorrogado, na forma de
art. 57, II da Lei Federal n? 8.666/93,

§10 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 rBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme Decreto Municipal n? 23.127 de 17 de
outubro de 2007.

§2° O percentual de reajuste para o montante A da planilha de custos será
limitado ao correspondente aumento da categoria objeto do contrato e não poderá
exceder o percentual de variação dosalário mínimo do período, conforme prescreve <i
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. §3° O reajuste do montante B da referida planilha, obedecerá a variação de
IPCA, nos termos do Art. 4° do Decreto Municipal n? 23.127/07, observada a
periodicidade estabelecida no §3° do Art. 5° do referido Decreto.

§4° Será admitido repactuação, conforme previsto no Art. 6° do Decreto
Municipal n? 23.127 de 17 de outubro de 2007.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGNEXECUçAo DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA:, A Contratada deverá colocar á disposição da Secretaria de
Assistência Social até 05 (cinco) dias após a assinatura do 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, no edifício sede da Prefeitura do Recife, no Cais do ApoIo, 925.

§2° os técnicos em informática cumprirão a carga horária de 06 (seis) noras
diárias, de segunda a sexta-feira.

§ 3° 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 CONTRATpj)A, 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.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SÉTI}ÁA: OS recursos alocados para a execução deste contrato têm
como fonte o Tesouro Municipal, e correrão à conta das Dotações Orçamentárias TI'\;

5901.08.243.1.204.2.121 e 5901.08.244.1.204.2.518 - Elemento de Despesa :!"
3.3.90.37.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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

CLÁUSULA NONA: Constitui obrigação do CONTRATAl'\lTE, além da constante
do artigo ó6 da Lei n° 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade.
aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, Ó;;':;

características e dos valores pagos referentes à liquida - da despesa deste contrato.
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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 PRIMEIRi\.: 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 COD as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, sobretudo no que pertine à comprovação dá
inexistência de débitos perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
bem como junto ao INSS e FGTS;

H) Colocar á disposição da Secretaria de Assistência Social o pessoa:
capacitado e necessário à prestação dos serviços, nos prazos e quantidade-
de acordo com as disposições deste contrato;

III) Substituir qualquer prestador de serviço que não esteja realizando "
serviço a contento, de acordo com a avaliação da Secretaria de Assistência
Social;

IV) Responsabilizar-se pelo recolhimento das obrigações tributárias.
trabalhistas e previdenciárias, e por todas as demais despesas relativ as à

prestação dos serviços;

V) . presentar, juntamente com a nota fiscal/fatura dos serviçes, originais {o:.'

cópias autenticadas das guias de recolhimento das obrigações C0!1J. ::::

INSS FGTS e das folhas de oazamento do pessoal utilizado na execução
, .l ~

dos serviços devidamente quitadas e relativas ao mês a que se retere ,)
pagamento, bem como os comprovantes de quitação trabalhistas, em caso
de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as
formalidades legais;

VI) Elaborar e apresentar folhas de pagamento e guias de recolhimento.
específicas para os empregados postos à disposição da Secretaria Cc:
Assistência Social.

·'----1.:
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DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiel execução do presente instrumento será
acompanhada, controlada e fiscalizada pela servidora Cilen; Cadena Cavalcanti, mz..
60,614-1, especialmente designada pelo Secretário de Assistência Social, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/93, devendo informar a Administração sobre
eventuais vicias, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pei;;:
CONTRATADA, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis "9<1,;",
regularização das faltas e defeitos observadas, conforme o disposto neste contrate.
admitida participação de terceiros, para assisti-Ia e subsidiá-Ia de informações
pertinentes a essa atribuição.

PARÁGRAFO ÚNICO: A servidora ora designada será responsabilizada por
quaisquer aios 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, serr
prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa c ;
dolo tenha dado causa.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As alterações porventura necessanas ao fiei
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 ::.
integrar este contrato.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA.DÉCIMA QUARTA: Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigações
assumidas, a CONTRATADA ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

a) advertência.

b) multa de:

b.L) 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 ~':
incidência a 30 (trinta) dias. Após o' trigésimo dia e a critério ();.:
Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma ~
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

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

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

c) ficará impedido de licitar com o Município e será descredenciado do sisterr.,
municipal de cadastrarnento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, S('j1",

prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edita! e da lei. co:,';
fundamento no art. 7° da Lei n? 10.520/2002

c.l) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87°, III da Lei ..:,'
8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

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

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

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

§3C As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também poder?"
ser aplicadas ao fornecedor que, tenha sofrido condenação definitiva por rrti:Ju:'
recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da lici~açf>.;
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato i,li"~,

ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições da L:
n° 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das pena~icia(:c';
determinadas neste instrumento.

DA LICIT AçAo

CLÁ.USULA DÉCIMA SEXTA:, O presente instrumento contratual é decorrente ,.,,'
Processo Licitatório n? 028/2008 ~ Pregão Eletrônico n? 019/2008, h~J~ legado ~c;~c
Secretário de Finanças, em 10 de Junho de 2009. .

, ,
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),~~~:-:~;~/

rj!?;jj



':::'c\S 60 ~PO\OI ~lS
;;:'e(;fE Pernômbuco

;::EP 50,G30-903

~("~~(fi' \ 3232,8000. \.:\.\,... ,•... -;

',\;'":',,:~jf~,p2,gov,b\

PREFEITURA DO

RECIFE

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fazem parte integrante deste contrate,
independente de transcrição os seguintes documentos: Oficio n" 687-A/2009-
GAB/SAS, de 01.06.2009; Ofício n? 067/2009-DGLC, de 17.04.2009; Ofício ~,:
242/2009-GAB/SAS, de 03.03.2009; Cota n? 010/2009 - JGAB; Processo Licitatório
n? 028/2008 - Pregão Eletrônico n? 019/2008, e a Proposta da CONTRATADA.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OlTA VA: Fica desde já, declarado pelas partes, com base no
§2° do artigo 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 suséitadas 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, T~,l

presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando
registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe .:
artigo 60 da Lei n°. 8.666/93.

/'

;/ Recife, 01,. 1 de 2009.

~--A....._
RICARDO PE A SO IANO DE OLIVEIRA"

Secretário de Assu tos Jurídicos

ry~ -,/( /> '~)úVY--;
/Ni~b{o ANDR~DE BEZERRA BARROS

.-/ Secretário de Finanças

~
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Contrato de Prestação de Serviços de Mão - ~\:
- Obra, n? 92, que entre si celebram ':.
MUNICÍPIO DO RECIFE e a ~?~.
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

KARLA ~ 0t1:~
sec~~ Assistência

MENEZES
Social

~
MIGUEL PORTEUt LIMA

RPL Engenharia e Serviços Ltda.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1i. _

CPF/MF n° .
2. _
CPF/MF n° _

1
\
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EXTRATO DO CONTRATO N° 92, FIRMADO EM 01 DE JULHO DE 2009.

MODALIDADE:

CONTRA.TANTES:

OBJETO:

PREÇO GLOBAL:

PRAZO:

Processo Licitatório n? 028/2008- Pregão
Eletrônico n" 019/2008.

MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A RP~,
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA..

A prestacão de serviços de mão - de - ObL:- ~
de 12 (doze) Técnico em Inforrnática, p;:ir~

atender às necessidades da Secretaria de
Assistência Social.

R$ 261.470,88 (duzentos e sessenta c ur..
mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta ç

oito centavos).

De 12 (doze) meses, tendo como termo dê

início a data de sua assinatura, podendo se;
prorrogado, na forma do art. S7, Il da Le.
Federal n? 8.666/93.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

RECURSO FINANCEIRO:

nOs 5901.08.243.1.204.2.121
5901.08.244.1.204.2.518
Despesa n? 3.3.90.37.

Tesouro Municipal

/\
t' \

!

- Elemento de

Con091D4Paulu/Ei.'
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Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços de mão de obra, na 92, celebrado
em 01 de julho de 2009, entre o MUNICÍPIO
DO RECIFE e a RPL ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA, na forma abaixo:

As partes, já devidamente qualificadas no Contrato de Prestação de Serviços de
mão de obra, na 92, celebrado em 01 de julho de 2009, CONSIDERANDO: o
Ofício na 1255-N2013-GAB/SDSDH, de 28.10.2013; Ofício na 1245-N2013-
GAB/SDSDH, de 24.10.2013; Correspondência da CONTRATADA, de
22.10.2013; Bloqueio de Saldo Orçamentário e Financeiro na 2013.59 01.5.174;
Termo de Ciência da Fiscalização; Despacho na 079/2013 - GGMAT/CGM, de
02.12.2013, têm justa e acordada a presente celebração, que se regerá pelas
Cláusulas e Condições a seguir pactuadas.

DO OBJETO

cLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste Sexto Termo Aditivo ao
Contrato já identificado neste instrumento, a prorrogação do prazo de vigência,
tendo como termo inicial o dia 03 de dezembro de 2013 e termo final o dia 02 de
dezembro de 2014.

§10• Este Contrato poderá ser rescindido antes do prazo previsto nesta
Cláusula, sem qualquer indenização à CONTRATADA, na hipótese de
conclusão do Processo de Licitação, que tenha o mesmo objeto deste Contrato.

§2°. O valor global do Contrato para o período ora prorrogado é de
R$ 196.103,16 (cento e noventa e seis mil, cento e três reais e dezesseis
centavos).

§3°. As despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária
na 5901.08.0244.1204.2.0018 - Elemento de Despesa na 3.3.90.37 - Fonte: 0245.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais Cláusulas do
Contrato, ora aditado, que não foram pelo presente Termo expressamente
alteradas.
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E, por estarem de pleno acordo, firmam os CONTRATANTES 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, 02 de dezembro de 2013.

~~~.~~
~RirA SUASSUNA WANDERLEY

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

~------------l
ROBERTO CHAVES PANDOLFI

Secretário de Finanças

<2~
%IGUELP~
RPL Engenharia e Serviços Ltda.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _
CPF/MF n° _

~
l1r:~~.,~

. L Cíãno'~stelra
S cretáno Executivo - SAJ

Mal. 96.981-3

2. _
CPF/MFn°. _

2
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EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, N° 92, CELEBRADO EM 01 DE JULHO
DE 2009, ENTRE O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E A RPL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigencia, tendo como termo
inicial o dia 03 de dezembro de 2013 e termo final o dia 02
de dezembro de 2014.

§1°. Este Contrato poderá ser rescindido antes do prazo
previsto nesta Cláusula, sem qualquer indenização à
CONTRATADA, na hipótese de conclusão do Processo de
Licitação, que tenha o mesmo objeto deste Contrato.

§2°. O valor global do Contrato para o período ora
prorrogado é de R$ 196.103,16 (cento e noventa e seis mil,
cento e três reais e dezesseis centavos).

§3°. As despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária
n? 5901.08.0 244.1204.2.0018 - Elemento de Despesa
n? 3.3.90.37 - Fonte: 0245.

Teacon013583Ger/Ed
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