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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE5Ã0J0Â0D0SPAT0S/MAEAEMPRESA
FERREIRA CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS " PARA ATENDER A SECRETARIA

, , , , MUNICIPAL.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
^ ^ -- JOÃO DOS PATOS-MA. . •- )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, localizada naAvêhidaGetulio Vargas, 135 - Centro. CEP
65665-000 - São João dos Patos/MÀ^ através da Secretaria-Municipal de Educação,Mnscrlta' no CNPJ sob n®
06.089.668/0001-33,. neste ato :/epreseritada.por.Marianna Lyra.da,Rocha Santos, Secretária Municipal de
Educação, inscrito nò'.CPF:ne.986.676;d24-34,"dorãvahté denorhiriada'CGNJRATÁNf£,'e FERREIRA CONSULTORIA
PÚBLICA EEMPRESÁRiAL/inscrIta rip CNPJ.de he 37.258.113/0001-00, sediada.na Av Jeronirno de Albuquerque
Maranhao, PatioJardjris,Torre B.- Hy; N?^25, Vinhais, São Lüís/MA, neste ato representada pòr Aryclenes Silva
Ferreira, brasileiro,^portador ,do'GPF n'.e. Ò03.961.513-88,;doráyahté .dénbmínacla" CONfRÁTÃDA, celebram o
presente CONTRÁTO, resultante do procedimento licitatório na rnòdalIdadeKeTomáda de Preço, constantes dos
autos n® TP-01/202Í; com a finalidade de feger a relação de direitos e obrigações entre a-PREFEITURA e a
CONTRATADA, nos termos dispostos na Lei; 8.666, de 21'06.93-e suas alteraçpès/ e segundo as cláusulas e
condiçõesseguintés:. - ; ' " i ' .ly ' ' f.'/ í; '

TÍTULO 1-DO OBJETO^ ' . / , ti ^ - '•

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto áContratação'de'êmprésa para á^prVstação de.serviços de Consultoria
Técnica Administrativa nas áreas de Licitações e Contratos para atènder à nécessidades da Secretaria Municipal
de Educação da Prefeitura Municipal.deSão João:dos Patòs/MA;conforme especifiçaçoes constantes do Anexo
I, parte integrante deste'editâl.. . \

CLÁUSULA SEGUNDA - 0(s) servíçpís), especificações, quantidades epreços.enconVa^se défínidcs na Tomada
de Preços TP-01/202Í •/ . ^ ^ -i

TÍTULO II - DOS DOCUMENTOS CONTRÀTÚÃIS EDÁ ORDEM DEPREVÀLÊNCTa .

CLÁUSULA TERCEIRA -.Fazem parte deste COntrato", indepéndéhtemente de tfanscrição.e anexação, e terão
plena validade,jsaívò naquilo qúe'"por'este Instrumento tenha sido modificado,-bs documentos abaixo
relacionados, na sèpinte ordern de prevalência: ;' ^ ' -

Parágrafo Primeiro- Edital de Licitações TP N" 01/2021 e seus anexos;

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

ParágrafoTerceiro- Ocorrendoqualquer dúvida de interpretação, ou divergência deste Contrato comquaisquer
dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro
lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

TITULO 111 - DO LOCAL DAEXECUCÃO DOSSERVIÇOS
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CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ser executados no Município de São João dos Patos/MA, através de
visitas periódicas, bem como de acordo com o estabelecido no Projeto Básico.

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

KC'
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TÍTULO IV- DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

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

TÍTULO V-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA • ;

CLÁUSULA SÉTIMA - Constitui obrigação da CONTRATADA^ alémde outras previstas nb presente Contrato e nos
documentos que o intègram-manter durante'toda a execução do'Contrato, em compatibilidade com as
obrigações porela.assumjdas, todas as çpndições.de habilitação e qualificação exigidas no/proçesso iicitatório.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se. a'cumprir,Todos os direitos trabalhistas dos empregados
contratados, inclusive ò cumprimento deítiorfnás atinèntes a Educação, higiene e segurança do trabalho.

CLÁUSULA NONA-Disponibilizartódbsps recursos necessários"à conclusão dósserviços. . - i

CLÁUSULA DÉCIMA-Árcar comas déspesas.dèmobilização.é desmobilizaçâo de rhateriais, quandofor o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-A CONTRATADA não podérá,'salvo prévia e expressa autorização por escrito da
PREFEITURA, ceder.o Contrato ou parte dele, bem como a qualquer título, transferir benefícios ou interesse do
mesmo, sendo ainda, vedado ásubempréitVdos. 4 j•

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-Arçar com todos os impostos e taxas incidentes.sobreá os serviços.

CLÁUSULA DÉCIMATERÇEIRÁ.- Ássumjr iritegraíresponsabilidáde pela adoção de todas as rnedidas de segurança
necessárias à execução dos séWiços, objeto deste Contrato,'e'será. a única responsáyel pelps acidentes que
porventura venham á ocorren cdm-seu/pessoal^ou.terceiros,,inclusive.pelos danos'materiais oriundos dos
mesmos. ^ /• !

CLÁUSULA DÉCIMA QÜARTAt Os serviçosVue se.fízérem~necessáriò serão de responsabilidade da Contratada.

TÍTULO VI - DA EXECUÇÃO DOS SÉRVICOS. ' , . S j

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTÁ - ACONTRATADA executará os serviçosobjeto dp preserite Contrato, rigorosamente
de acordo com ds termps deste Instrumento eseus anexos. ; I ' • ' ' . '

TÍTULO VII - DO PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato, conforme
Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pela PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estabelecido que os preços acima contemplem todos os custos direta ou
indiretamente relacionadoscom a perfeita e completa execuçãodos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Ospreços estabelecidos neste Contratosão firmes e irreajustáveis.

TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E VALORES
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CLÁUSULA NONA - Ovalortotal desta contratação é de R$ 50.000,00(Cinqüenta mil reais).

ITEM

01

ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licitatório: fase

interna ou preparatória; fase externa; duração de cada fase, burocracia dos

processos licitatóríos; perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios
básicos; elaboração de projeto básico/executivo, quando for o caso;
elaboração do termo de referência (pregão), quando for o caso.
2. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo e no Procedimento da

Licitação: aplicabilidade das modalidades de licitação; regimes de execução;

modalidades de licitação; dispensa e inexigibilidade de licitação; habilitação
nas licitações;-registro~cadastral de llcitantes; procedlmento e julgamento
das licitações (classificação e desclassificação das propostas, revogação e
nulidade da licitação). ;

3. i^séssoria e Consultoria técnica nas Definições do Objeto: compra,
contratação de obra,'contratação de serviço, alienação, iocaçãp, concessão
ou ^permissão, dispensa e inexigibllidade';(em que situações poderão ser
usadás, formalização do processo, prazos, .ratificação pela autoridade
corhpetente^ etc.)'. . '.' . - ' •
4. Assessoria e Çpnsuitoría'técnica nas lyiòdãlldades de Licitação:-como
escolher á rnelhór modalidade de acordo,com'o objeto a ser contratado;
cornocalcularb_vaIor cio contrato,para fraclonar a despesa.". . :• 'r
5. Assessoria. e"'Xonsultorla: Técnica' nò/Processp de Habilitáçãp das
Empresas: registros cadastrais; obrigatorieda.dedasjempresás inanterem as
condições de habilitação em todas as etapas do processo. ' '
6. Assesspria e Consultoria Técnica no Sistema de Registro de^Preços: nas
modalidades concorrência e pregão. .. -rJr .'
7. Assessoria e Consúltòria Técnica nb'uso~do'Pregãó; formás^de realizar,
pregão presenciará élètrônicp; báse'légal; procedimentos dà sessão pública-
presencial e'-eletrôniçp;> o;fque,. é vedado ao\pregão;, vantagens , e
desvantagens do pregão;-obrigatoriedade de. usar o-pregão; ;cor)tratps
adrninistrativòs; em que" situação, a'-administração"'é: obrigada a firmar
contrato; instrumentos quefSübstItuém o cohtráto; Vigênciados contratos;
Aplicabilidade da Lei Complèmentar n''123/2005 e suas alterações dadas
pela Lei Complementar-nV 147/2014, .peculiaridades" na habilitação;
regularidade fiscal; direito de.preferência;.e denhais serviços pertinentes à
área de licitações.públicas e contratos;."
8. /^sessoTíá e Consultóría Técnica no uso do SACÓP: alimentação e
acompanhamento do SÁCOP TCE/MÁ.^^ -

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços -de consultoria -em Licitações- -» rnntratnc
Administrativos para a secretaria
Administração durante o exercício de 2021

e Contratos

municipal de

TOTAL

>V. MENSAL

RS 5.000,00

TÍTULO IX- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

unicefíS?)

UND QUANT

Mês 10

V. TOTAL

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de
2021:

ÓRGÃO : 06 Secretaria Municipal de,Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601Secretaria Municipal de Educação
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12 122 0005 2.023 Manut. das Atividades da Secretaria de Educação
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

TÍTULO X - DO FATURAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Osdocumentos de cobrança serão os a seguir discriminados,

a) Nota Fiscai/Faturas emitidas pela CONTRATADA.

TÍTULO XI - DA CONDICÃO DE PAGAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Os pagamentpsrdos-serviços^-serão efetuados-conforme definidos pela
CONTRATANTE, mediante a apresentação da Fatura/Nota,Fiscal, conferida e atestada pela CONTRATANTE, em
conformidade com o Anexo I. • - / f 7 • ' ' V ^ '

§ 1^ Osserviços serão realizados, a critério da Contratante.com base nò projeto básico aprovado, contados a
partir do início efetivo-dos serviços, .considerando, os serviços .efetivamente realizados e concluídos
satisfatoriamenté nb'período". Entendem^se como;sewiços çóncluídos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela Contratada dentro do pfázo;éstipülado. f !

f' .. ' •-r-vV:'

§ 22 o pagamento"será efetuado no! prazp;dè até 30'(trinta) dias^apos a asslnatufa doTermo de Recebimento
Definitivo, desdequenãohajafatpi\itppeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante ã apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acbrhpahhada" da'respectiva,-Ordíern de Serviços e das certidões de regüiáridadè fiscal: Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa; de Débitos Relativos.ajTributos Federais, Dívida Ativa da
União e Seguridade Social; Prova de' regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS,
Prova de regularidade relativa à Justiça do.Trabalho,-mcdlahte apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabaihistas (CNDT), |:erti^dão Negá^ívá de Debitós eDividaj^tivã|staduáJ é Municipal,, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar no ato da;contrataçâo,"para o que deverá,''na oportunidade, informar o nome do
Banco e número da ágênçia e çontá corrente ondê deverá ocòrrer;d;créditb,:nãp sendo permitidas alterações
futurassem a anuência das partes Interessadas. V ' '

§ 32 Os atrasos bcasioriàdòs pór motivo de fdrçá maior ou cáso fdrtuito, d^de que nótifícados no prazo de 48
(quarenta eoito) horas eaceitos pela CONTRATANTE, hão seVlaconsiderádos como Inadimplemento contratual.'

§42 Oprazo será realizado cpnfornrie Ãhèxò jjafTreseritado péia émpresá èm confprmidade coni aProposta. Sem
prejuízo da plena responsabilidade da ÇONTRATÁpA^ .tçdõs-òs trabalhos.contratados estarão sujeitos a mais
ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer horá,'e éni^tbdá a ár§á abrángídá pelo sèrvíço prèstado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA FISÇÁLIZA^O pOS;SERVÍÇOS - A.qualqüêr-tempo aContratante poderá
exigir quaisquer obrigações legais Irnpostas pela jegislaçãÒ trabalhistas e normas átinentes^ad trabalho.
§12 Quaisquer Vigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser.prontamente atendidas
pela CONTRATADA„sem:ônus para o.CONTRATANTE,:. „ ..r.

§ 22ACONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviçosexecutados em desacordo
com o CONTRATO.

§32 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos
a mais ampla e Irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a áreà abrangida pelo serviço, por pessoas
devidamente credenciadas.

§42 ACONTRATANTE sefará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (Is) credenciado(os) ou por Comissã^o
Fiscal.
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§5- ÀFiscalização compete o acompanhamento e amplocontrole da execução dosserviços, até a sua conciusão.

TÍTULO XII- DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura
apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do

respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao

índice de 0,0001644, "pro rata die".

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante
poderá sofrer desconto proporcional, nas mesrnasicpndíções estabelecidas na Cláusula Nona.

TÍTULO XIII - DO PRAZO EVIGÊNCIA DO CONTRATO . " !

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -.0 presente'contrato terá vigência de 10 meses, contados da assinatura deste
instrumento Cohfórmé prevê o art.^ 57,' iriciso II, da; LéiTederaPn.s 8.666/93, à prestação de serviços a ser
executada de forma contínua, poderãoTer sua^dura*çâo.pfqr?ogádá_por Iguais e sucessivos períodos com vistas
a obtenção de preços e condições mais vantajosas á Admlnístração!Públícá, lirnltadaa sessenta meses. Portanto,
desde que haja interesse de ambas as,partes em prorrogar o còntrato.por esta licitação desenvolvido, e, seja

notório o real desenvolvimento dá'qualidáde.de ensino,implantada hò municíplo,~nàclá pbsta fior esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTÃ -Opresente Contrato vigórará?até 31 dedezembro do exercício financeiro vigente
^ ' l' ^ ' '.r- " 'i ' * " . • " i

a partir da data de sua,assinatura. K" .. ' ?,

TÍTULO XIV -DAÍMÜLTA EPENALIDADE^ " ; "'" " ." ^ i

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA .-Átrasos ríão, justificados-no;pràzo. de, execução idos serviços sujeitarão a
CONTRATADA à multas de 0,16%'(dezesseis déçirnos por cento) por dia de,atráso',.sobre o valortotal da Fatura,
até o limite de lÕ. (dez) djas, podèndcTà féferída.nhuíta ser'dedüzída{de' qualquer faturamento ou crédito da
CONTRATADA oriundo deste Instrumêhtp Contratual. í.-'' .

Parágrafo Primeiro - Quando o valor da'multá"ultrápássar,o período estabelecido acima,'a PREFEITURA, a seu
exclusivo critério, sé reserva o'direito'de rescindir,Vnilateralmente, este.Jnstrumento e aplicar as penalidades
previstas em lei.f, _ ^ -í " - . . •

Parágrafo Segundo - Ainexecução total ou parcial deste Contrato sujeitará o Contratado, à aplicação de sanções
Admlnistratlvas,;previstas nos incisos Ia IVdò artigo 87dá Lei 8.666/93 e suas alterações.

TÍTULO XV - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As partes não serão responsáveis pela não execução total ou parcial de suas
obrigações desde que essa falta resulte,comprovadamente, de fato cujoefeito não é possível evitarou Impedir.
Essa exoneração de responsabilidade produzirá efeitos nos termos do Parágrafo Único doArtigo 393 doCódigo
Civil Brasileiro.

/aO n
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Parágrafo Primeiro - No caso de uma das partes se acharem impossibilitada de cumprir alguma de suas

obrigações, por motivo de força maior, deverá informar esse fato à outra parte, por escrito e com aviso de

recepção, no máximo até 10 (dez) dias contados da data em que ela ténha tomado conhecimento do evento.

Parágrafo Segundo - A comunicação de que trata o Parágrafo Primeiro deverá conter a caracterização dos

serviços e as justificativas do impedimento que alegar, fornecendo à outra parte, com a maior brevidade, todos

os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem como comunicando todos

os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos verificados e invocados, particularmente sobre as

medidas tomadas ou preconizadas para reduzir as conseqüências desses fatos ou eventos, e sobre as

possibilidades de retomar, no todo ou em parte, o cumprimento de suas obrigações contratuais.

TÍTULO XVI - DA RESCISÃO •- ' . ' i

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - O presente Contrato,, além do estabelecido ha Cláusula ^s.upra poderá ser
rescindido de acordo com o previsto na Lei 8.666/93, acarretando as conseqüências previstas no artigo 80 da
citada Lei. -- !

Parágrafo Primetro - Arescisão serádeterminada poràtò unlláteral é comunicada porescrito à CONTRATADA,
nos casos enumerados nos incisos I a XiLé XVII do artigo'78 da Lei 81666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TRI6ESIMA • Nò^caso de rescisão do Contratp, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades deste
Instrumento e às conseqüências descritas ho Artigo 80 da Lei8.666/93:e suas alterações.

TÍTULO XVII -DÁ PUBLICIDADEJ^ \V'- '

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ÀCONTRATADA é vedado prestar.irifórmações a terceiros sobre a natureza
ou andamento deste Contrato, fazer publiciçlade,.por-qualquer meio de divulgação, relativo ao objeto deste
Instrumento, salvo com autorização; por escrito, da PREFEITURA, que deverá ter conhecimento antecipado da
matéria a ser publicada. •' •'

' ^ j • .s . ' V " / !

TÍTULO XVIII -DA LEI APLICÁVEL ' V . . .̂ ' • // ' 1

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - 0 presente Contrato rege-se pela Legislação Brasileira, e os casos omissos
serão resolvidos.à luz da Lei8.666/93 e suas alterações, demais legislação, jurisprudência e doutrinas aplicáveis
à espécie, e à legislação sobre o Plano ReãL '' ' , ,

TÍTULO XIX - DAjALTERACÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA-As Cláusulase condições estabelecidas neste" Contrato somente poderão ser
alteradas pormelo de Termo Aditivo. ' / ^ v •» ' '

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

TÍTULO XX - DA DISPOSIÇÃO FINAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços até o limite de 25 % (vinte e
cinco por cento) do valor do Contrato, em decorrência da eventual variação das quantidades dos serviços
constantes da Planilha Contratual de Quantidades e Preços, bem como em razão dos serviços extras que
porventura se façam necessários.
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TÍTULO XXI - DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As partesintegrantes elegem o Foro da cidade deSão JoãodosPatos/MA, para
solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, e para um só efeito.

i • :"•»!-

São João dos Patos - MA,"22 de fevereiro de-2021
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