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CONTRATO NU 19/2014

PREOÃO PRESENCIAL N° O3/2014

ANEXO 1

CONTRATO PARA, PRESTAÇÃO DE
SERPICOS OE PIGILÃNCIA E
SEGURANCA PATRIMONIAL OESARNAOA
NO ÃNEIIO OE AREAS E EOIEICIOS OE
PROPRIEOAOE OA CAIEA, QUE
CELEERAM II CAIEA In: PREPIOENCIA
OOs SERNIOORES NUNICIPAIS OE
CUBATÃO E (PROPONENTE PENCEOORA},
REFERENTE AO PREGÃO PREsENCIAL N°
U3/2Ulä.

Pele presente instrumente, de um lade, a CAIXA DE
PREPIDÊNCIA nes SERVIDORES :MUNICIPAIS DE CUBATÃO,
Autarquia Pública Municipal, cem sede nesta cidade, na
Avenida Jeaguini Miguel Ceute n. lüüü, Vila Ceute,
inscrita Ina CNPJ/MF seb IL 47.498.340/Uüül-58, neste
ate representada per sua Superintendente, ANA MARIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira, selteira, seruidera
publica, carteira de identidade n° 8302607-l, expedida
peleíah SSP/SP, CPF 11°92T63685B-20, cem.‹snderece :na
Rua Primeire de Maie,539-Vila Neva-Cubatäe/SP a seguir
designada simplesmente CAIXA, e de eutre lade a
PROPONENTE VENCEDORA MÉRITO SEGURANÇA E vIeII.ÃI~1cIA
PATRIMONIAL LTDA - EPP eem sede na cidade de Säe
Paule, Estade de Säe Paule, na Rua Pedre Melini, 31,
bairre Secerre, inscrita ne CNPJ/MF seb e n °
l3.Ul4.3TO/0501-20, representada neste ate per seu
Direter Cemercial/Precurader, Sr. Benedite Ribeire
Dias, pertader de EH; nü 33.496.643-7, CPF rf
331.468.208-54, deravante designada CONTRATADA, estäe
justas ea acertadas para Celebrarem cn presente
Centrate, referente ae Pregâe Presencial n. 003/2014,
precesse n° 1846/2014 devidamente hemelegade pela Sra.
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Superintendente CAIXA em 17 de derembre de 2014,
dentre das cláusulas e cendicees seguintes:

Cláusula 1 3 -A. centratada, em razäe
de haver vencide a licitacâe, medalidade Pregäe
Presencial n° 003/2014, requisição- n° 05/2014,
precesse rf* 1846/14, se Cmmiga ea fernecer es
seguintes services:

' 1.1 - Service de vigilância
Patrimenial desarmada anna 08 {eite} hemens
devidamente unifermizades e pertande crachá, tedes
cenvenientemente treinades para impedir eventual acâe
criminesa centra e patrimenie da Autarquia, bem ceme
tedes es decumentes censtantes de seus arquives,
devende diariamente cn; services centratades ser
inspecienades, elaberande-se e respective relaterie
de ecerrencias.

1.2 - Centrele de vigilância
eletrenica atraves de kit renda per bastae.

1.3 - A eentratada fernecera aee
funcienaricmâ que- prestará. services. nesta..Autarquia,
refeicae, transperte , cesta basica eu vale
alimentacae, bem ceme salaries em data estipulada.

Cláusula 2* - A. prestaçäe des
services, era centratades se efetivara a Avenida
Jeaqumn Miguel Ceute IL 084; 992; 1000 ea-mn demais
patrimenies pesteriermente adquirides, ebedecende à
seguinte jernada: 2 Ideia) hemens das T:00 heras as
l9:00 heras e 211 de:i.s} he-mens das 19:00 heras as
01:00 heras, diariamente, ne regime de 12x36, de
segunda a sexta-feira, aes sábades, deminges,
feriados êa pentes facultatives, tetalizande Inn
periede diarie de 24 (vinte e quatre) heras, devende
a contratada manter em seu quadre fixe pesseal
dispenível para cebrir eventuais afastamentes,
ferias, Íelgas e faltas. Devende ser respeitade e
herarie ana refeicae runs substituiçäe Ima efetive ru:
periede.
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2.1 - A criterie da contratante,
respeitande-se es heráries eriginalmente centratades,
pederá estabelecer jernada de revezamente, sempre de
mede a atender es anseies desta Autarquia.

2.2 - Em situações excepcienais,
mediante previe aviscc éa contratante pederá aumentar
e efetive- de pesseal, sempre visande atender suas
emergências, as heras efetivamente cumpridas peles
funcienáries designades seráe devidamente
remunerades, tende~se em vista seu caráter eventual.

' Cláusula 3* - A centratada se Obriga a
utilizar funcienáries previamente selecienades, sem
antecedentes criminais, bem ceme aqueles que se
adaptem ás caracteristicas des services a serem
prestades; quande esses funcienáries se mestrarem
deficientes, eu suas cendutas serem julgadas
incenvenientes cmi irregular, Immm mmâ cemunicacáe
escrita da centratante, impertará na substituicáe
imediata des mesmes.

Cláusula 4* - Caberá a eentratante
determinar ms lecais ea preceder II erientacees, tude
visande a mais perfeita esecucáe des services, para
entáe, a centratada transmiti-les, atraves de nermas,
a seus funcienáries. Em case de alteracäe,
ebrigateriamente seráe neticiadas per escrite, certe
que, a eentratada fica isenta per eventes decerrentes
de deficiência ck; seus funcienáries, Ema estas ferem
alteradas per erdens diretas passadas a seus
funcienáries Im; prepestes; ainda, run: deve ser
fernecida incumbência a seus funcienáries fera de
suas atividades especificas.

Cláusula 5* - É ebrigacáe da
eentratada, a manutencáe de um service de
fiscalisacäe sebre cn trabalhe :ka seus funcienáries,
verificande- diariamente O andamente des services e
seus requisites de seguranca, sende que, aludida
fiscaliracáe rum: implicará êmn enus cmi acráscime ru:
prece eriginalmente centratade.
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Cláusula 6“- A centratada se
respensabilisa peles danes que seus funcienáries
pessam. causar, quande em efetive service, ae
patrimõnie da centratante, cenferme vier a ser

Iu-censtatadO~ em. averiguacae cenjunta. das partes,
mediante a instauracáe de respective inquerite
administrative.

Cláusula 7* - O valer de presente
centrate cerrespende a R$ 385.385,04 ítrerentes e
Oitenta e cince imil, trezentes e eitenta e cince
reais e quatre centaves) anuais e R$ 32.115,42
(trinta e deis mil cente e quinze reais e quarenta e
deis centaves) mensais, para prestacáe des services
discriminades na cláusula primeira.

1.1 - Ne valer prepeste pela
eentratada. e acima indicade deveráe estar incluses
tedes es custes cem saláries, ferias eu licenca,
transperte de pesseal, unifermes, vale-refeicáe, vale-
transperte, cesta básica (ni vale alimentacáe-as tedes
es beneficies decerrentes de acerde celetive da
categeria, bem. ceme quaisquer eutras despesas,
encarges e incidências, diretes eu indiretes, náe
impertande ea natureza, anna recaiam sebre ea prestacáe
des services.

Cláusula B* H O faturamente será
mensal, apresentade até-I: terceire dia IHLLL de cada
más subseqüente aes :mms services prestades. A
contratante efetuara I: pagamente In: setime c ei útil
da entrada da fatura, desde que perfeitamente em
Ordem.

8.1 - A. primeira fatura. de centrate
inicial, bem ceme das eventuais prerregacees
centratuais seráe liberadas apes efetivacâe da

-'Hr
I--1Câucäü.

Cláusula 9* - A. fatura deverá vir
acempanhada (nua centreles de gxnuxi para fiscaliracáe
per parte de seter cempetente desta Autarquia. Ainda,
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enL obediência aos exatos termos da ILei I3.666/83 e
suas alterações _posteriores, deve éi contratada
exibir, mensalmente, cepia xerox dos comprovantes des
recolhimentos jprevidenciários se fundiáries ea demais
encargos legalmente exigidos, bem como quanto as
demais vantagens de más, instituídas por lei ou norma
coletiva, a saber, vale transporte e cesta básica. A
ausencia dos documentos mencionados, implicará ne náo
pagamento atá O efetivo Cumprimento da obrigação,
sendo que näo acarretará qualquer acréscimo para a
contratante O atraso que a contratada der causa.

Cláusula 10 - Apos a data de
vencimento da fatura, desde que perfeitamente
regular, os valores a serem pages pela Caisa de
Previdencia dos servidores Municipais de Cubatáo,
sofreráo :incidencia the correcáeêimonetária, :nun base
ne .índice de IGPM da FGV, atá- a ~data de efetivo
pagamento.

Cláusula 11- O reajuste dos valores
contratados obedecerá aos determinados pela categoria
dos funcionários cms contratada, Imnmmma mediante
comprovacáo documental, bem como aqueles determinados
pelo Governo Federal, relativos a eventuais
alterações :ma política salarial, run: devendo ocorrer
em prazo inferior a líuml ano.

Cláusula 12 - A guisa de garantia será
cobrado CAUÇAD, nas seguintes modalidades,
respeitando-se o limite de 5% (cinco por cento), que
será restituída apds a esecucáo total do contrato:

12.1~ Caucáe em dinheiro, em titulo da
divida pública ou fidejussoria;

12.2~ Fianca Bancária.

12.3 ~ 8eguro-garantia

E`onLr::-no n°` HI2014- Preo.184eI2I.1I4
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Cláusula 13 - Ocorrendo reajuste d
valor originalmente contratado, será concedido prato
de 15 dias para a contratada complementar a garantia,
não Ihavende› sido- .realizadce será. -efetuado 'uma
retenção de 3% (tres por cento) sobre- o ¬valor' do
reajuste, que será liberado ou restituído apos
execução total do contrato, sempre obedecendo aos
termos da legislacão.

Cláusula 14 - O prazo de vigência do
presente contrato á de 12 meses a partir de zero hora
do dia 24 de dezembro de 2014 ou caso necessário da
emissão da Ordem de Servicos. Em caso de concordãncia
de ambas as partes, apos plena justificativa, O mesmo
poderá ser prorrogado, sempre obedecendo ao periodo
originalmente contratado, e ainda o que dispoe
artigo 5? da Lei 8.666/93.

14.1 - No caso tua a contratada. não
iniciar ea prestacão cus servicos ru: praxe estipulado,
poderá. ser .rescindido ti contrair: sent qualquer" Onus
para a contratante, salvo por motivo de forca maior,
plenamente justificado e aceito pela ultima.

Cláusula 15 - 0 contrato poderá ser
rescindido, antes do termo final, respeitando-se os
motivos elencados nos arts. 78 ei 80 da Lei 8.668/83
mn especial ti regra inserta ru: artigo T7 Ima citaoa
lei.

Cláusula 15 - Fica terminantemente
vedada. ã contratada. a 'transferencia das obrigacoes
decorrentes deste instrumento a terceiros.

Cláusula 17 - A falta de pessoal
servico, abandono rua postem benl como, ausencia. por
parte da contratada da posse dos documentos
necessários ao desempenho de suas atividades fim, que
venham a ser exigidos pelos orgãos competentes,
implicará na rescisão motivada deste contrato.

Contrato n° 1002014- Proe184eI201-I
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Cláusula 18 - Fica ajustado que a
contratada e única responsável pelos direitos
trabalhistas ea previdenciários runs funcionários que
destacar para os serviços Ora contratados, não
havendo entre eles e a contratante nenhum vínculo,
seja E1 que título- for, _inaplicável en: presente as
regras cus solidariedade cmi subsidiária runs questões
trabalhistas e previdenciárias.

Cláusula 19- A titulo tkaimulta, fica
estabelecido o equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, que reverterá em favor da parte
inocente. A presente multa aplicar~se-á nos casos
especificos da infração contratual.

Cláusula 20 - Constituem motivo para a
rescisão de contrato, de pleno direito,
independentemente Ima notificação judicial ou
extrajudicial:

- a inexecucao total ou parcial do
contrato;

E-\-I- cn nao cumprimento das cláusulas
contratuais ou prazos ou seu
cumprimento irregular;

- a paralisação dos servicos sem justa
causa e previa comunicacao da
contratante:

- O desatendimento das determinações
regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a
execução dos servicos, assim como de
seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na
sua execução;

- a decretação de falência, concordata
ou instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o
perecimento da contratada, se firma

ú -|1 | -_ -¡

lllC1II.`1IlI.Í1L1ši_I_,I

- a alteração social ou modificação da
finalidade ou da estrutura da

Contratort°10;'2014- Proo.1II.4oI20I4
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empresa, Luma prejudique ti execução
do Contrato;

- 0 atraso reiterado ou o não
pagamento dos funcionários da
contratada que prestam servico nesta
Autarquia em data estipulada pela
mesma.

Cláusula 21 - O não cumprimento dos
servicos e lmorários estabelecidos. na cláusula. 2* e
ainda a prática de qualquer transgressão das condições
estabelecidas neste instrumento contratual sujeitarão
a contratada ás seguintes sanções:

A - Advertência por escrito;

B - Multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso no inicio dos servicos, ate o
limite de 10% Idez por cento) desse mesmo valor;

C - Multa de 4% Iquatro por cento) do valor mensal do
posto de vigilãncia, quando:

C.l - O vigilante vinculado ao posto não comparecer ao
servico e não for substituido apõs o inicio do horário
estabelecido;

C.2 ~ O vigilante estiver em serviço em estado sob os
efeitos fisicos tua drogas, alcool cn; similares,
constatado pela fiscalização da contratante; e

C.3 - (3 vigilante ausentar-se th: posttn senL:motivo
justificado.

D - Multa de (dois por cento) do valer mensal do
posto de vigilãncia quando:

0.1 - O vigilante encontrar-se com. ci uniforme
incompleto ou em más condições de uso;

0.2 - 0 vigilante assumir o posto com atraso.

Contrate N” 150201-1- PIot.1S4I5IÊ01-I
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E - 'Multa de Í š (três por cento) ck: valor mensal do
posto tua vigilãncia, rmufcimi de servico regularmente
prestado, quando:

E.l - 0 vigilante vinculado ao posto for substituido
por vigilante que não esteja na relação da
contratante;

E.2- ~ For constatado que o vigilante se encontra em
jornada superior ã estipulada na fixação das escalas
de trabalho; e '

E.3 - Não for registrada, no livro proprio, ocorrência
significativa :nua importe Inn tomada cms providências
por parte da contratante, tais como faltas, atrasos ou
qualquer outra relacionada com os vigilantes.

F - Multa de 0,5% (meio por centol do valor total do
contrato na eventualidade da contratante ser
notificada administrativa. ou judicialmentez de que .a
contratada não está cumprindo qualquer cláusula do
acordo coletivo da categoria a que pertencem seus
empregados, sem prejuizo da rescisão unilateral do
contrato, suspensão do direito de participação da
contratada tmn licitações ea impedimento Ike contratar
com a contratante por prazo não superior a 02 (dois)
anos.

G - Multa tua 1% Uno por' cento) ck; valor 'total ck:
contrato para qualquer outra transgressão cometida
pela contratada.

H - Excedido por multas em qualquer mês o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do faturamento mensal, a
caixa poderá proceder ã rescisão unilateral do contrato
e ã suspensão da contratada de participação em
licitações e impedimento de contratar com a CAIXA por
prazo não superior a 02 (dois) anos.

21.1- Rescisãtê unilateral tu: contrato
pela CAIXA e suspensão temporária da contratada de
participação em licitações e impedimento de contratar

Contrato 11° 1E`-*_I`EU14- Proc. 1 34151201 4
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com a CAIXA por prazo não superior a 2 (dois) anos,
no caso de ser excedido o limite de 10% (dez por
cento) estabelecido na letra B.

21.2 - As sanções previstas neste item
poderão- ser .aplicadas desde que facultada. a cmefesa
previa da contratada, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 87, parágrafo
2°, da Lei 8.666/93.

_ 21.3 - As multas previstas na cláusula
22 letras EL (3, 0, E, E¬êa G poderão ser descontadas
das faturas a serem pagas ã contratada.

21.4 - O não cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará. tambem ti contratada tua demais
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.
8.886/93, com suas alterações.

Cláusula 22- Il contratada começará os
trabalhos tua mobilização ea implantação imediatamente
apõs a assinatura do contrato, ou ainda, caso
necessário apos a emissão de Ordem de Serviços
emitida pela Superintendência da contratante.

Cláusula 23- Em caso de omissão dos
preceitos estabelecidos neste contrato, aplicar-se-ão
as regras insertas na Lei 8.600/93 e suas alterações
posteriores.

Cláusula 24 - O Credito pelo qual
correrá sua despesas oriundas ck: presente contrato,
refere-se aa dotação nI3.3.9.0.37.03 - Manutenção dos
Serviços Administrativos ~ Locação de Mão de Obra.

Cláusula 25- Fica eleito O foro da
Comarca de Cubatão, dispensando-se qualquer outro,
por :mais -especial cpua seja, para. dirimir' quaisquer
dúvidas ocorridas no presente.

Cláusula 26 - E, por estarem assim
justos ea contratados, .assinam tus partes to presente

Contrato r¬.“ 1*~I1_.-'l1_11-1.- Prof: 13-1.8420!-4
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contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e
rubricadas para todos os efeitos de direito, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cubatão, 19 de dezembro de 2014.
¬.

.E I l
Í ~»=aP"r1 Cƒ iã' F

_ .| _

Contratante
'HL

Caixa de Prev.dos Ser Municipais de Cubatão
.-

_, . . | __ - . - - _. . _ .- .- _ _ - _. . |:,,hPP se -_ . /-.¬ _ I

` Contratada
_Merito Seguranca e Vigiláncia Patrimonial Ltda-EPP

'É-

Testemunhas:
'_ ' ' n.

_' .

_._.__ _ -- -_; - _ -

Helder Luiz Pereira da Veiga
CPF n° 367.6ll.4e0~Ul

ff _ . Í'

II El;-_ _ -1.
I',L ¬ .- -- _ .

__________, _ ________

Jose Wellington dos Santos
CPF n° 082.919.808~32

Contrato 11° 1011014- Prof." 134012014
Vigilancia- DAO-Loas
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CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
Av. Joaquim Miguel Couto, 1.000 - Vita Couto - Cubatão - SP

Tai. (13) 3362-6699 Fax. (13) 3361-6752
1
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13 TERMO ADITIvo DE PRORROGAÇÃO n°O10/2015 IQ

CONTRATO N° 19/2014

ru-

PREGAO PRESENCIAL N° O3.="20l4

PRIMEIRO 'TERMO .ADITIvO PARA. PRESTACAO
DE sERvIçOs IM: vIeILÃNCIA E: sEsURANçA
PATRIMONIAL DESARMADA. iu) AMRITO DE
AREAS E EDIEICIOS DE PROPRIEDADE DA
CAIXA, ONE CELEERAM A CAIMA DE
PREvIDENcIA Dos sERvIDOREs MUNICIPAIs
DE CUEATAO E (PROPONENTE VENCEDORA),
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°
03/2014.

Pelo presente instrumento, de um lado, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBAEÃO, Autarquia Pública
Municipal, com sede nesta cidade, na Avenida Joaquim Miguel
Couto n. 1000, Vila Couto, inscrita no CNPJ/MF sob n.
41.488.340I000l-58, neste ato representada por sua
Superintendente, ANA MARIA RODRIGUES DE OLIUEIRA, brasileira,
solteira, servidora
publica, carteira de identidade n° 8802601-1, expedida peloia)
ssP/sP, tum¬ n°921s3aa5a-20, taxa anaaraça rua Rua. Primeira rnâ
Maio 539-Vila Nova-Cubatão/SP ai seguir designada simplesmente..|_|. I'
CAIXA, e de outro lado a PROPONENTE PENCEDORA MÉRITO SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Molini, 31, bairro
Socorro, inscrita. no CNPJfMF` sob o II ° 13.014.310/0001-20,
representada. neste .ato zum: seu. Diretor' ComercialƒProcurador,
Sr. Benedito Ribeiro Dias, portador do RG n° 33.496.643-T, CPF
n° 331.468.208-54, doravante designada CONTRAEADA, estão justas
e acertadas para celebrarenica presente contrato, referente ao
Pregão Presencial n. 003/2014, processo n° 1846f20l4
devidamente homologado pela Sra. Superintendente CAIXA em 11 de
dezembro de 2014, dentro das cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1* - Fica prorrogado ci contrato n°
018/2014, firmando em 19/12/2014, pelo periodo de 12(doze)
meses, com vigência de aero horas do dia 24 de dezembro de
2015.

1° `1`|.=:r|no Aditivo de Contrato 11° 1ÉiI2014- Proo.1E.4tiI2014
Jiigilänoia- DAD-Loas ' \

'|
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c:A1xA os Pnsvroêucul oos sEuu1ooREs Mu1wc:1PA1s os cuszn rÃo 4

Cláusula 2* - Fica reajustado 1: preço
praticado conforme contrato de cmigem passando ea ser o valor
mensal R$ 34.784,21 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta
e quatro reais e vinte e um centavos} e valor anual no total
de R5 älT.4lU,52(quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e
dez reais e cinquenta e dois centavos).

Cláusula 3a- às demais cláusulas do contrato
original permanecem inalteradas.

Cláusula 4“- EL por estarmn assim justos e
contratados, assinam sua partes aa presente prorrogação
contratual, em U3 {tres} vias, de igual teor e rubricadas para
todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas
abaixo assinadas.

Cubatao, 21 de dezembro de 2015.

'II

Â-«yw¿p=
| .I .

-|- -1'

.-

-- - -_ - 4

Contratante
Caixa de Preu.dos Serv.$Municipais de Cubatão

Contratada
Mérito Segurança e vigilância Patrimonial Ltda-EPP

Testemunhas:

Helder Luiz Pereira da veiga
CPF n° 367.611.468-01

Lucidalva O Almeida Santos
CPF n° U?ü.232.4Ú8-61

1° T1-:nno Aditivo do Contrato n° IÊHÊEII4- Proo.1E4oƒ1üI4
Nígilãnoia- DAE!-Loss

Av. Joaquim Miguel Couto, 1.000 - Vila Couto - Cubatão - SP if* 1,,
ra. (13) 3362-6693 Faz. (13) 3361-6752 U
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Ref ceiebrareniti nresente contrato, referente rui Pregao Presencial
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czfuxa os Pasvioêucia aos ssaviooass Muuicimis DE ousanão
Av. Joaquim Miguai Couto, 1.000 - Vita Couto - Cubatão ~ SP

Tai. (13) 3362-6699 Fax. (13) 3361-6752
1_ . _.-"--._ J

2:' '['l:¬.Rl¬4O .É'1lÍ›l"I`T`liO- DE LÚRORROGÃÇÃO n°UÚ"l',‹f2Úl~§

contanto nr i9f2o1a

aatcao raEsEncIat na 03/2014

ssouuoo TERMO aoirivo Pass Psssracao UE
ssuvicos tn; vioitancia E: sEouaamca
sarslmonint ussnauaua No ñasiro ot
ansas E Eolricíos DE Psossisoaus ur
caixa, QUE cstsssau a Caixa DE
satviosucla Dos ssavioosts Municipais
os cuentas E irsosonsntt vsncsnoaai,
REFERENTE ao sessao Passsnciat as
osf2o1a.

||-“'-

Pelo presente instrumento, de um lado, a CAIXA DE PRE¶IDÊNClA
nos ssavrooass nunrcrsars os casarão, autarquia aúallea
Municipal, com sede .nesta zcidade, rui avenida Joaquina Miguel
Couto n. 1000, Vila Couto, inscrita no CNPJ/MP sob n.
41.498.340/0001-50, neste ato representada por sua
Superintendente, LMÀRLEHE DE ãRAUJO, brasileira, divorciada,
servidora publica, carteira de identidade no 11.847.741ƒ9,
espedida peloiai Santos/SP, CPF nu 0li.996.2o0ƒ26, com endereco
na ev Nove de abril, 3010 Ap 2Í- Vila Nova- Cubatão/Sp ~ CEP
1l520~000 aa seguir* designada simplesmente: CaIXA, ta de 'outro
lado a Pl¬llÍ)lf“tll\lEl`~1"l"I'l VENCEDGRH MÉRITO SEGURÊHÇÀ E "li"IGILÃN=CIA
PATRIMDNIAL LTDA - EPP com sede na cidade de São Paulo, Estado
de Sao Paulo, na Rua Pedro Molini, 31, bairro Socorro, inscrita
no CNPJ/MF sob o n Ú l3.014.3l0f000l-20, representada neste ato
por seu Diretor Comercial/Procurador, Sr. Benedito Ribeiro
Dias, portador do RG nc' 33.496.643-Tl, CPF nt" 331.468.208-54,

a

/,f doravante designada CONTRATADA, estao justas e acertadas para

n. 003f20l4, processo nu 1046/2014 devidamente homologado pela
Sra. Superintendente Caläa Emi li de desembro tha 2014, dentro
das clausulas e condicoes seguintes: :gi

.Jg-

/'CT
Cláusula la - Fica prorrogado ri contrato nú

019¡20l4, tirmando em 10/l2ƒ20l4, pelo periodo de lildosei
meses, com vigência de zero horas do dia 24 de dezembro de
2015.

E“`]`ornioif'-.diliv:_1tiotÍontr111ort* i0.~"2tl14-I*'roo.Iil~'It1.-".llll4
-"~.“"igl|tlt'|::ia|- III".-"'tlÍl-l_nu.~¬



¬,,..caixa DE Pssviuâucul nos sssviuoass Mumcn-WS os cus/1não
Av. Joaquim Miguel' Couto, 1.000 - Vita Couto - Cubatao - SP

Tai. (13) 3362-6699 Fax. (13) 3361'-6752
11 - T' ~ I.
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Cláusula 23 - as demais cláusulas do contrato
original permanecem inalteradas.

Cláusula 33- ti, por estarem assim justos e
contratados, assinam. as partes a presente prorrogacao
contratual, em 03 ltresl vias, de igual teor e rubricadas para
todos os eleitos de direito, na presenca das testemunhas
abaiso assinadas-

ƒ__r____
111. _ _

._ i -I--_

-¬-._____`_

r"

Cubatao,l5 de desembro de P010.

.I'
I1'

_ 1'

1111., _¬ -lr| Í

'IL ci Ci. .'31-'-f
__" -|'-- 4 _ - " _

Çratante' '/
Caisa de Prev.dpsi$eÍ . Mdnicipais de Cubataoxxx,

' 1
. __.1-F' "|_

__ |
1' 1 .¡|'

" ' 1-f -'Í 1'.-‹ --.ff

. 1 _
_. ' 11-

-. _1 ff . rf
. _ .-" .“_ -.¡..1- 1- -_ |-1...1.--_ _- _ - - -- _

Con tratada
Merito Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda-EPP

Testemunâgso 1
,/”f<í;i(J Je«¿

__ - --I. ! .- I J

Thereza Ckristina dapäfƒíaranjeira
...-1. c1.==r1¬° 1-aa.6os.iss-as

_¡ ' .
.-.-. 1-1

' r
. _;.='r -

_.'I _ ¿ J; 1- E I nl

. . ' ' |

.-_.- _ z _- _ ,_. __
Í 1uose Wetlington dos Santos
CPI? I¬1° 952 . 979 . Êãüti-32

1” `|`o1'mo .=*¬1|;Illivt:› do lffonlrato |'|“ 11302014- Pnit. I1*if1tÍ1."li_l|~l
-"~.*igiItlnt-ia- l}i'1IÍl-l11:1:¬

.art-1 fl
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Av Joaquim Miguel Couto, 1 660 Vita Couto Cubatão SP
Toi. (13) 3362-6699 Fax. (13) 3361'-6752

I

šCAiXA DE PREViDÉNCiA DOS SERVIDORES MUNiCiPAiS DE CUBATÃO
_Íi dt ' ' _ ' _ .

ID TEREO ADITIvO DE REAJUSTE u sua/2617

CONTRATO N IS/2614

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/2614

iiiTERCEIRO TERNO ADITIvo PARA PRESTAÇAO
DE SERvIcOS DE vIcILANcIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL DESARNADA rx: .AEEITO DE
AREAS E EDIPÍCIOS DE PROPRIEDADE DA
CAIXA, QUE CELEERAM A CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DDS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE CDEATAO E (PROPONENTE vENcEDoRA),
REFERENTE Ao PREC-Ao PRESENCIAL N*
03/2014.

Pelo presente instrumento, de um lado, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA
Dos sERvIooREs MUNICIPAIS DE cuEATAo, Autarquia Puuiiaa
Municipal, com sede nesta cidade, na Avenida Joaquim Miguel
Couto n. 1000, vila Couto, inscrita no CNPJ/MF sob n.
47.498.340/0001-58, neste ato representada por sua
Superintendente, LUCIDALVA OLIPEIRA ALHIDA SANTOS, brasileira,
casada, servidora publica, carteira de identidade n°
18.064.202, expedida pelolal SSP/SP, CPF n° 070.232.408-61, com
endereco na Rua Joäo Pessoa, 454 - Vila Nova- CubatâoXSP - CEP
11525-020 a seguir designada simplesmente CAIXA; e de outro
lado a PROPONENTE vENcEDoRA MÉRITO SEGURANÇA E vIsILANcIA
PATRIMONIAL LTDA - EPP com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Pedro Molini, 31, bairro Socorro, inscrita
no CNPJ/MF sob o n ° l3_0l4.370¡000l-20, representada neste ato
por seu Diretor Comercial/Procurador, Sr. Benedito Ribeiro
Dias, portador do-Ia; n° 33.495.643-7, CPF tr” 331.468.208-54,
doravante designada CONTRATADA, estäo justas e acertadas para
celebrarem o presente contrato, referente ao Pregão Presencial
n. 003/2014, processo n° 1846/2014 devidamente homologado pela
Sri. Superintendente CAIXA emiiri de dezembro de 2014, dentro
das cláusulas e condições seguintes:

Cláusula li - Fica reajustado ta preco
praticado conforme contrato de origem, passando a ser o valor
mensal R$ 37.271,25 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e
um reais e vinte e oito centavos) e o valor global, a partir
de 01 de janeiro de 2017 ate 23 de dezembro de 2017, no total

3* 'Tormo Aditivo do E`ont|'alo n" I9i2014~ Proc. I34Ev'Ê0l4
Jiigiliincia- DAO-tous

_-- _

_...-alt
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- caixa DE Psaviuêivcia aos ssavioosss iiiuuicipais os ousaTao
Av. Joaquim Miguel Couto, 1.066 - Vita Couto - Cubatão - SP

ig'_ Tai (13) 3362-6699 Fax (13) 3361-67521. _.
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de RS 438.558,74 lquatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos
e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Cláusula 2* - As demais cláusulas do contrato
original permanecem inalteradas.

Cláusula 33 - E, por estarem assim justos e
contratados, assinam. as partes a presente prorrogação
contratual, em 03 (três) vias, de igual teor e rubricadas para
todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas
abaixo assinadas.

Cubatão, 10 de fevereiro de 2017.

Contratante =
Caixa de Prev. dos Serv. Municipais de Cubatão

Contratada
Márito Seguranca e Vigiláncia Patrimonial Ltda-EPP

Testemunhas:
| F .-

Sandra Regina Matias Santana
CPF 1° 070Jl42.5l8-05

.I'_ E,
il
Í

' " -*-___..-1*-.ul

Ande son Fegreira Muniz
CPF n° 281.092.618-25

3° Tornio .›”'1tIíti¬1-'o do Contrato nf” lÉl'i`l014- Proc. lS4tÉ1i20i-l
-'v'igili`mi:ia- DAO-I_oa5


