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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS/MA EAEMPRESA
FERREIRA CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA

„ 't 5, • MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DÓS PATÒS/MA

PREFEITURA MUrsIlCIPÀL DE.SÃÒUOÃO DOS PATOS/M_A,, localizada na Avenida GetúlIoVargas, 135 - Centro. CEP
65665-000 - Sãó João dos Patos/MA, através da Secretàríà Municipal de' Educação, inscrita no CNPJ sob n^
06.089.668/0001-33, neste ato representada por Márdq.José dê Oliveira-Lima, Secretário Municipal de Saúde,
inscrito no CPF rjs 79Í:86ü!l73-49, doravante denominada;GONTRÀ e.FERREIRA CONSULTORIA PÚBLICA
EEMPRESARIAL^ inscrita no CNPJ de n9;37,258.113/OOOÍ;;^ó'o, V^ na AV .JERONIMO DE ALBUQUERQUE
MARANHAO, PÁTIO.JARDINS JORRE B- HY> n2 25, VINHÃIS,"'.Sio'Luís/MA, neste;átò representada porArydenes
Silva Ferreira, brasileiro, portadoêdo CPF n^9 003.96Í.5l3-88/dòrávapte; denominada^ CONTRATADA, celebram
o presente CONTRATO, résultante-dò pr"ocedlrnento licitatório nài modalidade,deTomada dê Preço, constantes
dos autos n2 TP-'01/2021, com a finalidade de reger a relação de direitos- e obrigações entre'a PREFEITURA e a
CONTRATADA, rios termos dispostos na Léi-8.666,.. de í21;06.93 e suas.aiteraçõès, e segundo as cláusulas e
condições seguirites: •

TÍTULO I - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objetó',a,Contratação de empresa'para a prestação'de serviços de Consultoria
Técnica Administrativa nas áreás.dé LIcitaçõeêe Contratos pára atender a necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde da Prefeitura Municipâr:dé Sãb-Jpãq dos Patps/MA, cbrifórrnè'èspecÍficaç9es constantes do Anexo I,
parte integrante;desteêditai.'- .V'~

CLÁUSULA SEGUNDA-0(s) servlço(s),^éspecificações, ;quahtidades;e preços encpntfarn-sè definidos na Tomada
de Preços TP-01/202a.;r ^ J • '

TÍTULO II - DOS bÓCUMENTOS CONT^tUÁlS EOÁ ÒRDÊM DE PREVALÊNCIA ; ' * \r

CLÁUSULA TERCEIRA - Fazem parte deste.Contrato,'independentemente dè transcrição e anexaçâo, e terão
plena validade, | salvo naquilo que por este ,Instruméntò':ténha sidp modificado, os, documentos abaixo
relacionados, na'seguinteordem.de prevalência: ' \ - ' '

Parágrafo Primeiro - Edital de LicitaçõesTP 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 com quaisquer
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 III - DO LOCAL DA EXECUÇÃO 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.

TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

CLÁUSULA SEXTA - APREFEITURA obriga-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-Constituí obfígação da CONTRATADA, aièrri deoutras previstas nopresenU Contrato e nos
documentos que integram'manter durante todá ;á execução do Contrato, em-compatibilidade com as
obrigações porelaassumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

1 "s ^
4' - '* ^ W. *' . ♦ V **- * l

CLÁUSULA OITAVA.-r. A CONTRATADA o.brlga-se a^curhpjir, todos os direitos trabalhistas dos empregados
contratados, inclusive o cumprimento de normas àtinehtes a saúde, higieneesegurançá do trabalho.

CÁUSULA NONA- Disponibilizéítodps os.rècursos necèssários à conc!{jsão..dos seh/içòs.
L \ .• ii:V • :

CLÁUSULA DÉCIMA Arcar côM às despesas dè mobiíizàção^e desmobilização de materiais,quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA^ ACONTRATADA não póderá;'salvo prévia-^expressa autorização por escrito da
PREFEITURA, cedero Contrato ou'parte.dele, bern como a qualquer título,- tránsferir benefícios ou interesse do
mesmo, sendo ainda; vedado a subempreitados. - ; , - , " •

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Arcarcom todos ds impostos,è taxas incidentes sobre a ps serviços.

CÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-ÁssumiV integral responsabilidadepela adoção de todas as medidas de segurança
necessárias à execução dos sei^çòs, objeto deste Còntrato/^é sérá.àíúnica responsável pelos acidentes que
porventura venham a ocorrer com seu-pessoàl óú ,terceiros, ihclüs^^^^ danos-materiais oriundos dos
mesmos. '/ 'r ' • .'-y •

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Osserviçosque se fizerem necessário serão.de responsabilidadeda Contratada.

TÍTULO VI - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ; , ^

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ACONTRATADA,executará os serviços objeto.dapresénte Contrato, rigorosamente
de acordo com os termos deste Instrumento 8 seus anexos.4 -

TÍTULO VII - DO PREÇO

CÁUSULA 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 relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os preços estabelecidos neste Contrato são firmes e irreajustáveis.
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TÍTULOVIII- DOS QUANTITATIVOS E VALORES

CLÁUSULA NONA - O valor total 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 licitatórios; 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: aplicaHlidade das modalidades de licitação; regimes de'execução;'
moda|idadéã'de iicitáçãp; dispensa e inexigibilidade^^ íiçitaçãp; Kábíjltação;
nas licitações; registro c^ádástrardé licitahtes; procedimento•é^julgamento-
das[ licitações {classificação e desclassificaçãb-^as propostas, revogação e
nulidade da licitação): • | '-'V^r r -
3. Assessoria e' Consultoria,Técnica nas pefíniçõés do.Objeto: cómpfa,'
contratação de obYa, contrátaçâordé seiyiçò',^aliehação,;Iocaçãò,-concèssão
ou {permissão, dispensa e inexigibilidade"''(em'̂ qúe;/situ^ pòderão sèr^
usadas, formalização "do/processo, prazós,''ratificação/ pela -autoridade';
competente, étç.).' 'i- '•
4. Assèssorlà.é Consultoria Técnica nas Modalidades^dé Éícltaçãdr^^^
escolher; a melhor^modalidade dé icorclò!com d-objeto,a ser çoritratado;
coriid calcular ovãlorddcontratopara fracipnàr a^espesa. ' / /' ' •, :i •„
5. Ássessoría e Consultoria Técnica no Processo de-Habilitação; dás

r ^ f •• . ) •' < .. i •'i ' • ' , ; • .
Empresas: registros cadast"rais;'Dbrigatonedáde das,ernpresas manterernas.
coridições de habilitação em todas as etapásjdq.proc^ Z; 4 /
6. Àsse&pria AÇonsuftoria.féchicá no;;Sístema dé Registro d^^
modalidadesxoncor/êhciaelpFegâ^ •.í:'/
7. ÀssessoHa e.Gmisúltoria jécniça' n uso do Pregão: for^más de realizar;

desvantagens dó pregão; 'obrigatoriedâde.deJüsaKo. piiegão;- contratos
adrninistratiyos; em"'qüe'.situáçãó a adrfiinistraçãbf é^õbrlgada a firrnár.
coritrato; instrumentos que substitüérp o contratp;'vigêhcia dps contratos;
Aplícabilidadè" da Lei Cornplementaf'n*123/2p0,6, e^suas alterações dadas
pela,. Lei. Corrrplementar. ri° T47/2014,'/peculiaridades. Sá habilitação;:
regularidade fiscál;.direitb de preferência e demais^erviços pertinentes à

óde licitações públicas e contratos!. '.' '• ^ - "area

8. Assessoria ^e
acoWpárihániênto

Consultoria] Técnica no''u5o;d0,'SAÇOP: alirnéntaçãò é
dõosacóptce/ma/V/-.- ' ' -.rV/i >

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de
Administração durante o exercíciode 2021

TOTAL

V;MENSAL

R$ 5.000,00

TÍTULO IX - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

unicef^í?

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:
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ÓRGÃO : 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.; 0701 Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0003 2.034 Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

iflULD X - DO FATURAMENTO

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

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA.

TÍTULO XI - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ^4: , -

CLÁUSULA VIGÉSIMArSEGUNDA--'Os pagamentos dps/serviços:serãp:^fetuados conforme definidos pela
CONTRATANTE, mediante a apresentação da Fatura/Nota"Fiscal;'Conferida e.atestada pela CONTRATANTE, em
conformidade com o Anexo 1. • ,•

§ is Os serviçosiserão^reaíizados, a critério da Contra"tant:e cdm base' no"projeto básico'aprovado, contados a
partir do início efetivo; rdqsrséryiços^^considerando!c:6s."sérviços. refeúyárnentè realizados e concluídos
satisfatoriamente no período. Entenclèm^sé' como serviços concluídos satisfãtbriámente aqueles formalmente
aprovados pela Contratada dentro do prazo estipulado. '-'4 ;

§ 22 Opagamento serápfetuado ^no-prazo de até 30 (trinta) dias;apósa assjnatura doTermqde Recebimento
Definitivo, desde quenãohaja-fátònrnpeditivo provocado pela CONTRATApA; mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acómpanhada'da>réspecttvarQrxlern£de:SeWiç^^^ das regularidade fiscal; Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos^Relat^ a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e Seguridade SocíaÍ;;Prova1dèVregularidade,rèlatíya^ap,Fún^o;^dé Garantia por Ten^pb d^Serviço, FGTS,
Prova de regularidade.relativa/àVJüstiça do Trabalho; mediante aprésentaçãp"da CertldâdLNegatlva de Débitos
Trabalhistas (CNDT),'Certidão Negativa de Débitos e Dívida Atiya^stadual ejM diretamente na conta
queo fornecedor apresentar rio'ato da contratação, parado que déye'rá,*ha'ppo"rtunidade,:ínfórmar o nome do
Banco e número da agência" è cpntapòrrènte.onde deverá.ocofrercocrédito,-^ não sendo permitidas alterações
futurassem aanuência das partes inVeressadas;?.-4 ^44 ' '

§ 32Osatrasos ocasionados por motivo de força maior, ou casojprtuitòíídèsdè que notificados no prazo de 48
(quarentaeoito) horas e àceitos pelacontratante; niò serãoconsiderados como inadimplemento contratual.

'.I H-y, •, _ • ^ ^ ^ -í

§42 Oprazo será realizado conforme Anexo hapresentà^o pela,empresa em conformidade corn a Proposta. Sem
prejuízo da plena responsabilidàtíé.da eONTRATADA,-"tpdPS PS TtrabalhoSrContratádos estarão sujeitos a mais
ampla e irrestrita Fiscalização/a qValquer.hDra; e'êm'toda a área abrangida.pelólsetviço prestado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DÁ FiSCALIZAÇÃO^DÒS SERVIÇOS - Aqualquer tempo a Contratante poderá
exigir quaisquer obrigações legais impostas pela legislação trabalhistas e normas atinentes ao trabalho.

§ 12 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

§ 22 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com o CONTRATO.
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§ 3S 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 área abrangida pelo serviço, por pessoas
devidamente credenciadas.

§ 4^ ACONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credencíado(os) ou por Comissão
Fiscal.

§ 5s ÀFiscalização compete o acompanhamento e amplocontrole da execuçãodos serviços, até a sua conclusão.

TÍTULO XII- DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

CLÁUSULA VIGÉSIMA.QUARTAr.Erh'caso dératraso no'pagarrientó'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 móratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao anó, equivalente ao
índice,de 0,0001644, "pro rata die". ' . !

PARÁGRAFO ÚNICO— Caso o pagamento devido sejáentecipádo pelo CONTRATANTE, o respectivo montante
poderá sofrer desconto proporcional, nas mesn^asiòndições estabelecidas na Cláusula Nona. ;

TÍTULO XIII-DO PRAZOE VÍGÊNCIA DO CONTATO : , . -
! , _ ' • -'í . %. •• ,

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -<0 presente cpntrato.terá-vigência dé 10 meses, contados da assinatura deste
instrumento Conforme prevê oart.^ 57, inciso jl/ da liei Federal n.s'8.666/93, à prestação de serviços a ser
executada de forma contínua, poderão Terj.suáTduraçâorprprragada por Igúais e sucessivos períodos com vistas
a obtenção de preços e conbições-mals vantajosas a Adrninistração;Pública,,limitada a sessenta meses. Portanto,
desde que haja Interesse de ambas as.partes em prorrogar opontrato'por esta licitação desenvolvido, e, seja
notório oreal desenvolvimento^dá qualidade de ensino implantada np.municfpio, nada obsta por esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Opresente .Contrato vigorará até 3l 'de'dezembrodp exercício financeiro vigente
a partir da data cie sua assinatura., ,

f ' " • • í -' >

TÍTULOXIV-DAjMyLtACPENÀLipÁDy, ;^^^^^^^^^^ ^ '

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Atrasos nãp^justificádòs ho^ prazos/de execução dos ;serviços sujeitarão a
CONTRATADA à muitas de 0,16% (dezesrêjs décimos porcento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura,
até o limite de ÍO.{dez) dias, podendo aVefericla'rnuita ser deduzida de qualquer faturarnento ou crédito da
CONTRATADAorIuhdodesteInstrúmentoÇontratual.X'/"-, • . . 's.- . . |

' ' ' , • , ' ' "' V ^ ' I
Parágrafo Primeiro - Quando o valor da muita ultrapassar o período estabelecido acima, a PREFEITURA, a seu
exclusivo critério, sé reserva o direito de resçindir, unilateralmènté, este Instrumento e aplicar as penalidades
previstas em lei.; - • - -if;':/";,"\ • • • .'y

ParágrafoSegundo - Ainexecuçãototal ou parcial deste Contrato sujeitará o Contratado, à aplicação de sanções
Administrativas, previstas nos incisos Ia IV do artigo 87 da 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 cujo efeito não é possível evitarou impedir.
Essa exoneração de responsabilidade produzirá efeitos nos termos do Parágrafo Único do Artigo 393 do Código
Civil Brasileiro.
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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 tenha tomado conhecimento do evento.

Parágrafo Segundo - A comunicação de que trata o Parágrafo Primeiro deverá conter a caracterização dos
serviços e as justifícativas 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.

TfTULO XVI - DA RESCISÃO " : ^ ,

CLÁUSULA VIGÉSiiyiA'NONA - O presente Contrato', além doyestabelecído na Cláüsula^supra poderá ser
rescindido de acòrdo comp previsto na Léi 8.666/93, acarretando as conseqüências previstas no artigo 80 da
citada Lei. |.' ^
Parágrafo Primeiro .r Arescisão s_erá detefminádá poratp.ünilateral é comunicada por escrito à CONTRATADA,
nos casos enumérados nps incisos ! a XII e XVH.db artigo 78 da Ler8.666/93 e súãs alterações. ;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - No çaso.-de-rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará-sujeita às penalidades deste
Instrumento e às conseqüências « /-rr /n-,

TÍTULO XVII-DÁ PUBLÍCIDADE

descritas no Artigo 80 da'Léi 8.666/93 e suas alterações. i

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEI^ -ÃCONTRATADA eyédadò prestar informações a terceirosisobre a natureza
ou andamento deste Contrato, fazer publicidade, por qualquer meip dé divulgaçãp, relativo ao objeto deste
Instrumento, saIyo"còm autorizaçãó,ipbr escrito, da^PRÈl-ÉlfURA, conhecirhento antecipado da
matéria aser publicada.^ ; • • ;, y-, ^ . S ' ' '

TÍTULO XVIII-DA LEI ÀRÜÇÁVÊi: . ' U" 7/ •' 7 '
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.SEGUNDA T'p^presente,Coptratò:regerse pela Legislação Brasileira; e os casos omissos
serão resolvidosjà luz^^daJLei 8.666/93:e suas alterações, demais Ipgislaçãõ/Jurisprudência edoutrinas aplicáveis
à espécie, e à legisla^ãp sobre o Plano Real.-:: \ i--' -

TfTULO XIX - DAIALTÉRACÃO CONTRAtUAL ; , / .

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA-As Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato spniente poderão ser
alteradas por meio de Termo Aditivo. . ,

j , ;' - • . . ' ' '
Este Contrato poderá ser alterado-nos casos previstos no ait.--65-da"Léi-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 - Aspartes integrantes elegem o Foroda cidade de São João dos Patos/MA,para
solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Epor 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.
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São João dos Patos - MA, 22 de fevereiro de 2021
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