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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA E A EMPRESA T N SILVEIRA

OLIVEIRA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SETOR DE COMPRAS,

"COM"FOCO~NO~PLANEJAMENTOrORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, INCLUINDO O
ACOMPANHAMENTO . DAS . "i ROTINAS
ADMININSTRATIVAS. f

APREFEITURA.MÚNICIPaL de SÃO JOÃO PATOS/MA, neste áto denominado CONTRATANTE, com sede
na Avenida IGetúlIo Vargas, 135 - Centro;-lnscnto;no-^CNPJ (MF) sob o ns.06.089.668/0001-33,
representado pela Sra. Thuany Costa deSá'Gqmes," Secretárlà Municlpal de Admlnistração,Íportadora do
CPF n9 038;921.083-82,r;doravánte'r.^enolTÍina^CpNfRATANT'E,, eJ.N.SILVEIRA OLIVEIRA, CNPJ:
34.054.088/0001-46, j'1oçalizada";;^na /^fv. Frederico Leda,'M827,'̂ 'c'oKab;^"Bacabal/MÂ, neste ato
representada por Tlagp.TNatanaer-Sllvelra Oilvelral brasileiro,SportadõK^do^l/çPF n.a 040.498.193-33,
doravante denominada CONTRATADA,' celebram o presente CONTRATO, resultante do.procedimento
llcitatório na! modalidade de Dispensa de Licitação,'constantes dos autos, com.a finalidade de reger a
relação de direitos e obrigações" entre a PREFEITURA é a-CONTRATADA, nos termos dispostos na Lei
8.666, de 21.06.93 e suas alteraçõ.es; e segundo as cláusulas e condições seguintes: !

TÍTULO I - DO OBJETO

, = - \ ^ ;//; i
CLAUSULA PRIMEIRA - Constltul.'objeto -a contratação de'empresa'para ..a prestação dé serviços de
treinamentoie capacitaçãódeyervidofes da ^Secretaria Müplclpàl de'Admlnlstráção-Setor! de Compras,
com foco nojplanejamento, organização',e!gestão das compras púbiicás,TÍncluÍndò oacornpanhamento
das rotinas admininstrativas, confò>me.;espéclflcações/cpnstantes do'Anexo I, parte Integrante deste

CLAUSULA SEGUNDA - 0(s) serviço(s},~especificações; quantidades è preços encontram-se definidos na
Dispensa de Llcltáção-02/2021. . V/ • = |
TÍTULO II - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS EDA ORDEM DE PREVALÊNCIA j/

i "/'
CLÁUSULA TERCEIRA - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição e anexação, e
terão plena validade,-salvo-naquilo-que-por-este Instrumento tenha-sido-modificado, os documentos
abaixo relacionados, na seguinte ordem de prevalência:

Parágrafo Primeiro- Edital de Licitações Dispensade Licitação N" 02/2021 e seus anexos;

)

Parágrafo Segundo - Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela
PREFEITURA.

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação, ou divergência deste Contrato com
quaisquer dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre sl.
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prevalecerá em primeiro lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos naordem em
nomeados.

TITULO ill - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA Q.UARTA - Os serviços deverão ser executados no Município de São João dos Patos -
através de visitas periódicas, bem como de acordo com o estabelecido noTermo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA - Não Será admitida a subcontratação, em nenhuma fase dosserviços objeto desde
Contrato.

TÍTULO IV- DASOBRIGAÇÕES DAPREFEITURA'

e^jao

CLÁUSULA SEXTA - A PREFEITURA obriga-se a cumprir os termos deste Contrato e, ainda, efetuar os
pagamentos das faturas nos prazos estabelecidos. ^

TÍTULO V- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA /S , . j

CLÁUSULA SÉTIMA - Constitui obrigaçâo/dayGbNfRATApK além de outras previstas] no presente
Contrato e nos. documentos,que b^iritegram malitèr^iír^te-tod^.a-.execuçâo do Çontrato, em
compatibilidâde com as"ol5rigàçõès^pbr'éia assurhidas, todas"às-^ondições de habilitação e qualificação
exigidas no processo licitátbriò>.\ A —ii) - •'V'*'|

I ^ -r'' V •• 1
CLÁUSULA OITAVA - ACONTRATADA obriga-se a cumprir,todos,os direitos trabalhistas dosempregados
contratadosJinclüsive o cumprimento de normas atihentes.a.saúde, higiene e segurança dq trabalho.I, [ rV — ^ ' A I 1

CLÁUSULA NONA -Disponibilizar todos os recureos íiecessários à^onclusao dos serviços, j
' 'i;

quando forCLÁUSULA DÉCIMA - Arcar cotTiias 'déspesas de mobilizaçãd.e/desmóbilizaçio de materiais,
ocaso. i i

CLÁUSULA DÉCIMA;PRJMEIRA ~'y^^CpNTRATADA não poderá, salvo,prévia e expressa autorização por
escrito da F^REFEITURA, ceder)pTCqntrato""ou"^parte^dele, bem'̂ ^^^ a qualquer título, transferir
benefícios oú interesse do mesmo, pndò.ainda;vpda"dpd subempreitados. [

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Arcar com tc5(los os im'postds;ê'taxas incidentes sobrea osjserviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Assumir integral rèspònsabiljdade pela adoção dé, todas qs medidas de
segurança necessárias à execuçâo:dos serviços, objeto desté Contrato, e será a única responsável pelos
acidentes que porventura venham a ocorrer com seu pessoal ou terceiros. Inclusive pelos danos
materiais oriundos dos mesmos. ' ' . , - '

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os serviços que se fizerem necessário serão de responsabilidade da
Contratada.

TÍTULO VI- DAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA executará os serviços objeto do presente Contrato,
rigorosamente de acordo comos termosdeste Instrumento e seus anexos.

TÍTULO VII - DO PREÇO
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados sãoaqueles discriminados neste Contrat^, conforme
Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pela PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA • Ficaestabelecido que os preços acima contempiem todos os eus
ou indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA • Os preços estabelecidos neste Contrato são firmes e irreajustáveis.

TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E VALORES

CLÁUSULA NONA • O valor total desta contratação é de RS 14.000,00 (Quartorze mil reais)

TÍTULO IX• DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO í
/' ' ' . ' ^

/ • ' " ' • i
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no
orçamento de 2021: ' • i

T ' - • ^ ^ " "i
PODER: 02 PODER EXECUTIVO ' '

ÓRGÃO; 03 SECRETARIA DE ADMlNISTRA^p^;'<-' f, i
UNIDADE: SECRETARiA^E ADMINISTRAÇÃO ' ' j
04.122.0003.^004;000byManutènçiòyFuncionamento da Secf de. Adrninístraçãc) • }
3.3.90.35.00 Serviços D^Gonsulforia '̂ /\ —. N: t

TÍTULO X- DO FATURAMENTO^"'-'' J j
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os documentoVde cobrança serãò"os á seguir discriminados.

I ' \ ' '•
a) Nota Fiscal/Faturas emitidas peia.CONTRATADA'.

í - , 1i ' ""i
TÍTULO XI - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

; .^^ -i
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-'Os pagamentos dos serviços serão efetuados coriforme definidos pela
CONTRATANTE, mediante a^ apyyntaçãoAdaAFatu>a/Nqta FÍscáC conferida e atestada pela
CONTRATANTE,.em conformidadèTom o^Ànexo li'_'~ ''''' '

V (

. -j

,• í !

§12 Os serviços serão realizados, acritério da ContraVánte" còrn-báse no Termo dé Referêiicia aprovado,
contados a partir do início efetivo dos serviços,' considerando os serviços efetivamente realizados e
concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente
aqueles formalmente aprovados pela Contratada dentro do prazo estipulado. ^

§ 22 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assiriatúra do Termo de
Recebimento DefinitIvOi desde que não haja-fator-impeditivo-provocado pela-CONTRATADA, mediante a
apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de
regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo
deGarantia por Tempo deServiço, FGTS, Prova de regularidade relativa àJustiça do Trabalho, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e
Divida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da
contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e
conta corrente ondedeverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sema anuência
das partes interessadas.
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§ 3SOsatrasos ocasionados por motivode força maior ou caso fortuito, desde que notificados nofcrazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados/cfi^f/4
inadimpiemento contratual.

§ 4S o prazo será reaiizado conforme Anexo 1apresentado pela empresa em conformidad^
Proposta. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos co
estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida peiò
serviço prestado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Aqualquer tempo a Contratante
poderá exigir quaisquer obrigações legais impostas pela legislação trabalhistas e normas atinentes ao
trabalho. i ~ 1

/ • ' ' I
§ 19 Quaisquer exigências da Fiscalização.inerentes ao objeto dó CONTRATO deverão seriprontamente
atendidas pelá CONTRATADA, sem ônus para b CONTRATANTE.^

§22 ACONTRATANTE se reserva odireito de rejeitar ,no todo ou em parte, os serviços eiiecutados em
desacordo com o CONTRATO. '

§ 32 Sem prejuízo da plena'responsabilidádé da CONTRAT^A;-todos os trabalhos contratados estarao
sujeitos amais ampla èlrrèstritaFJscálização, aqualquer hora,^;em toda.a área'abrangida pelo serviço,por pessoas devidamente créderic|adás. 1""^ //•- -j
§42 ACONTRATANTE sefáráipresente no Ibcal dos, sén/iços por seu(s) 'fiscal (is) credenciabo(os) ou por
Comissão FIsçal. \ •,j
§ 52 ÀFiscalização compete o acompanhamento e árnplo controle .da execução dos serviços, até a sua
conclusão. ; ' ' • ; s • |

i

i I
TÍTULO Xli • DAATUALIZACÃO^FiNANCEIRA

\ • ^V '••• I"
I V V '< • t • .'"í ' V • t."- •' ' ,

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA:-Emscaso .dè atraso".riã pagamehtq.efetuado pelo CONTRATANTE da
fatura apresentada pela CONTRÁtIdÀ;. esta fará ju^i^bompe^sação-flnanceira na forma de atualização
monetária do respectivo valor; nã qual.-pode^rá incidi^juros moratóriòs àtaxa de 6% (seis por cento) ao
ano, equivalente ao índice de 0,0001^4, "pro.r^ta'die^^^^ " !

PARÁGRAFO jÚNICO - Caso o pagamento devido^seja antecipado pelo CONTRATANTE.^ o respectivo
montante poderá sofrer desconto proporcionai, nas mesmas condições estabelecidas tia Cláusula Nona.

( • .•

! - . ' ~ J
TÍTULO xm - DQ PRAZO EVIGÊNCIA DO CONTRATO . , /

' •'' Vi
• / l.J •• t

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA—-Ó-presente-contrato-terá^vIgência de-30-trinta dias, contados da
assinatura deste instrumento Conforme prevê o art. 57, inciso il, da Lei Federal n.2 8.666/93, à
prestação de serviços a ser executada de forma contínua, poderão Ter sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas a
Administração Pública, limitada a sessenta meses. Portanto, desde que haja interesse de ambas as
partes em prorrogar ocontrato por esta licitação desenvolvido, e, seja notório oreal desenvolvimento
da qualidade de ensino implantada no município, nada obsta por esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEKTA - Opresente Contrato vigorará até 31 de dezembro do exercício financeiro
vigente a partir da data de sua assinatura.
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TÍTULO XIV - DA MULTA E PENALIDADE f

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Atrasos não justificados no prazo de execução dos serviços/sujeitarão a
CONTRATADA àmultas de 0,16% (dezesseis décimos por cento) por dia de atraso, sobre oyalor total da
Fatura, até olimite de 10 (dez) dias, podendo areferida muita ser deduzida de qualquer fa^r&TTTBWtojiu^
crédito da CONTRATADA oriundo deste Instrumento Contratual. ^

Parágrafo Primeiro - Quando o valor da multa ultrapassar o período estabelecido acima, a PREFEITURA,
a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, uniiateralmente, este Instrumento e aplicar as
penalidades previstas em lei.

Parágrafo Segundo.- AinêxêcQção*tõtal,oü pãrciáiTlesté Contrato súJèltafáTTCofjtratadb, à aplicação
sanções Administrativas, previstas nos incisos Ia.IV doartigo BZ da Lei 8.666/93 e suas alterações.

TÍTULO XV - DO CASO FÓRTUlto EDA FORCA MAIOR

de

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As partes não seriei,responsáveis pela não execução totaljou parcial de
suas obrigações desde que essa falta resulte/ comprovadarnente, de fato cujo efeito não é possível
evitar ou impedir. Essa exoneraçãc^.de^resppnsabilidácleíp-rbduzirá efeitos nos termosjdo Parágrafo
Único do Artigo 393 dp Código Civil Brásiíeifor _ ' -1

i " ; .s;i
Parágrafo Primeiro • Np^caso de urna das partes seacharem,lmppssibilitada_^e.cumprir alguma desuas
obrigações, por motivo de força.maior,.deverá informar.esse fato àoutra parte, por escrito e com aviso
de recepção,mo máximo até 10 (dez) dias-cóntados da;dâta .em que datenha,tomado conhecimento do
evento. ' * •' • ^ '

Parágrafo Segundo -Acomunicação de que trata o.Rarágrafó.pnmeirò .deverá conter a cVacterização
dos serviços^e as Justificativas|do impedimento que alegar,-fornecendo à outra parte, "Com a maior
brevidade, todos oselementos còmprobatórios e de Informação, atestados periciais e certificados, bem
como comunicando todos'os^eiementps'novos sobre a eVolução dos fatos òu eventos|verificados e
invocados, p'articularmentè-sòbre''as mèdidas tomadas ou,preconizadas,para reduzir as conseqüências
desses fatos ou eventos, es"õbjè as^ppssibilida de retornar,'no todo/oú em parte, oxurnprimento de
suasobrigações contratuais. ) -':: V•

TÍTULO XVI -'DA RESCISÃO ''' ^ •* ' j
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA -Opresente Contrato',.além do estabelecido na Cláusula supra poderá ser
rescindido dé acordo com o previsto na Lei 8.666/93, acarretando as conseqüências previstas no artigo
80 da citada Lei.- - -

Parágrafo Primeiro - A rescisão será determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à
CONTRATADÀ,-rios casos enumerados nos Incisos l-a-XII-e-XVil do-artigo-78-dá Lei 8.666/93 e suas
alterações.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades
deste Instrumento e às conseqüências descritas noArtigo 80da Lei 8.666/93 e suas alterações.

TÍTULO XVIi - DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a
natureza ou andamento desteContrato, fazer publicidade, porqualquer melo de divulgação, relativo ao
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objeto deste Inttfumcnto, salvo com autorIi3ç3o, por escrito, da PREFEITURA,
conhecimento antecipado da matéria aser pobncada.

TÍTUIO XVIU - DA UIAPLICAveL

CIAUSÜU TRItSÉSIMA SEGUNDA -Opresente Contrato rcBO-so pNa LciíIsIaç3o 0rasifefro,uufl2.^^c.7
omissos serSo resolvidos òlut da Lei 8.6C6/93 e suas altcraçOcs, demais legislação, Jurisprudência e
doutrinas aplicáveis è espécie, e à legislação sobro oPlano Real.

oAysUU TRIGÉS!MA-TEnCEtRA"-"/A5-aáÜ5uIas"c-cdfrdlc0êró$lhb'elecW5í-nê1tf-C^^^ somente
podcrâo ser alteradas por mçlo de Termo Aditivo.* . ' |
Este Contratp poderá ser alterado,nos msos previstos-no.art.'65 da.LcI 8.666/93, desde que haja
interesse da ÀdmInIstraçSo.do CONTRATANTE, com oapresentaçao das deiHdas justificativas.

1TfrULO XX .pA-DISPOSlCÃO FINAL ' ' j |
CLAUSUU TRIGÉSIMA..QÜARTA VAf/cONTRATADÃ flra^-obri^da a.accllarrfasyesrrjas condições
contratuais, mcdlante^Vérraò-Ãditlvij/iós acréscimos ou supressSesilíe-.quanlltátivos de servi^s até o
nmtr.» Hp 5«; « fvintP è>r\ka»'oàr à'nto) do valor dolContrato; em-decorrêncla-da eventuaj variação das

bem como em

unlceft©

CLÁUSULATRlGéSIMA-áUlNll^^çartes Integrantes elegem o>oro\da cidade de S^3o«
I.ÍA e«í,„.3n rfa niiainupr'À}iest3o:Drlunda do presente,Gontro.to;.renuncíandola qualquer outro.MA, para sojuç3a,de quaíquèríuestfo^orlunda do present^Go^trajUirenuncíand^ çiu
por mais prlfcladoi^re4eJaJ\\\A^^ " - • ''
e «,i; nccim r.ntarptóntfàtàaas^^as oartes asslnarn\o*presente Contrato,.ern 2 I

Igualteor

|duas) vias de

•• SSo/pSoíôs Patos -,MA,_&de'Jan8Íro de 2021

PREFEITURA M.UN.ICl
Thuan

Secretária Mun
Porta rl

DOS PATOS-MA :

TNSILVEIRAOUVEIRA

CNPJ: 34ÍD54.G88/0001-46
Tiago Natanael Silveira Oliveira

Representante
CONTRATADA
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