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MINUTA DE CONTRATO N. —

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 250122015/2022

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS P^OS, Pesso

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS POR

MEIO DA SEOfeARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EAEl|pRfeA

PAR^jllA PRfe |̂A(;jS(i| ,,pE SERVIÇOS
FORM

AOS

;0' INICIAL'
«^^SORES DÀi

" " SAO JOAéj

(dica de

. A JUNTO

lililPAL DE
DOS PATOS/MA.

ít^ito Público, inscrita no
xxxxx, São João dos

CNPJ xxxxxxxxxxxx,

portadora do CPF n°

CNPJ/MF sob n° xxxxxxxxxxxx.^jCom sedfe|pa xxxxxxXJ^xxxx n° x^,
Patos/MA, por meio da Secretaria'llMimicipal||]de Educação, inscrita no

'iiiii. iiiiii I |>
3KXXXrepresentada pela

CONTRATADO:

Em

CNPJ/MF

representada pelo
domiciliado à

senhora xxxxx
_ _ (líltlhi

xxxxxxxxxxxxx e RG xxxxkxxsíxxx;

PJ/MF sob"'l}|jll}j||'|j ™ní[jj—--^llljijloravante denominada CONTRATADA, neste atocom na , inscrita no

Os contra

com os pnn

ij|j as se^íjites Cláusulas econdições que regerão ocontrato em harmonia
^rijas da legislação aplicável àespécie, especialmente aLei Federal n°.

8.666/93, que '̂Ipjartes decl'1^^ conhecer, subordinando-se, incondicional einestritamente, às suas
estipulações: 'l||||||

(dor de CPF n®. , residente e
ii<

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para realização da semana de
capacitação inicial e continuada dos professores e gestores darede municipal deeducação, incluídos
a logística, despesas de transporte e hospedagem, insumos e equipamentos necessários à execução
da ação.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos, cujos teores consideram-se conhecidos e acatados pelas partes:
Processo Administrativo n° 250122015/2022;

Proposta da CONTRATADA, no que couber;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços ora adquiridos o valor total
de R$ 54.800,00 (cinqüenta e quatro mil e oitocentos reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SER^RESULTADOS: Íjj''""''i||||
Acontratada deverá prestar os serviços após aautolilação da SJcrfetaria dl y^Ucação de SãoModo^P.». ,||||||||i|t 1 I||||l' '"11
A prestação dos serviços de formação inicial e )continuada aeverá ser executada

OS E ENTREGA DE

everá ser executada

de acordo com asdço - ÔS
de Educação.

Os serviços deverão ser prestadòs;|èm todo terrílprio do municí}|jõ. de São João dos Patos -
MA, durante os dias ehorários do ano let^kordados entrèlã,contratante eacontratada.

CLÁUSULA QUARTA -DA RUBmGk|PRÇÁÍkENTÁRli:|

ta|ji|̂ spén^a|̂ e hcijaçao correra4.1. A despesa decorrente des
5||seguir:

02 - Poder Executife:

Unidade: 02 15 JhuSío. Maníiiehção eDbpn. Da Educação Básica -FUNDEB;
Atividade: 12.36l!(]fj2*l,j2]ljl4.00^^^^ mÍ%JENÇÃO EFUNCIONAMEh

b>... rifeen.

FUNDAMENTAL;
iiilniphiNature! |̂|ãl)í|espesa.

^í i 'inn.

"ijjipb PAGAMENTO
ACONTRAjlj^TE pagará àCONTRATADA de acordo com oseguinte cronograma de

execução: 'l||l
50% do valor após a realização da formação inicial;
As demais parcelas de acordo com a execução dos serviços, respeitando o calendário da Secretaria
de Educação.

O pagamento de cadafatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da datada
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

O pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços solicitados pela
Secretaria, após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa,
devidamente atestada por Servidor desta Secretaria.

a conta da Funcional Programática a

FUNCIONAMENTO DO ENSINO

ós Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
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Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma
ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a licitante providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para a Prefeitura Municipal.

O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de Ordem
Bancária, devendo para isto, ficar explicitado na proposta o nome do Banco , Agência

, localidade e número da Conta Corrente em que deverá ser efetivado o
crédito.

Nenhum pagamento será efetuado ao contratado, enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção mone|̂ a|.j|

Após aprestações dos serviços, deverão ser entregues ares^eciij^ajNota fiscal descritiva,
contendo onúmero da Ordem de Serviço, dados da conta bãncária, bejn com^lpp^ certidões abaixo
relacionadas: ||| ||l''
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jmq (CNPJ);

Prova de quitação junto as Fazendas Federal (Sej:|etaria da Federa.
Fazenda Nacional), da sede da empresa, conjunta'c||jm aPrevidênç^ |̂Social;
Prova de quitação junto aFazenda Estadual da sede daijémpresa;
Provade quitação junto a Fazenda Munidibal da sededa'empresa;

uníceftg2^
Rubrica

1'rocuradoria Geral da

Regularidade do FGTS - CRF);

Certidão Negativa de Débitos Trabalhisf^ljl
CLÁUSULA SEXTA,-i.DO RBA^njoíiijyi, -ijiij,

Não haverã|ijeajusteldèjpreçosJ|è^^^ na nipot
desde a apresentação!,.
em vigor. ''Illi 'l|li 'H\ i

j|tea fins de re|àjusie,|̂ ual, aqj)tç-se-á oreajuste da tabela de referência, sendo omesmo
percentuÜI|(^e |̂alteraçã!|||j^^ hipóteses de serviços ou procedimentos que esta não

exclusivamente.

Prova de Regularidade relativa ao Jjijmdo de!|(^^antia por'Tj |̂|.'1 DO de Semço - FGTS (Certidão de

íiiii

de transcurso de mais de 12 (doze) meses

ropdèi^^li^uand'ól|òj|reajuste será processado na forma da legislação federal

contemplajçjjsenu^jesps qjtimos pa^cp^s com recursos do tesouro municipal,
Será vedado 'qüalquerÍ^^ |̂j|ls^^ pelo prazo inferior a01 (um) ano.

As hipóteses excepei.çjàais de revisão de preços serão tratadas de acordo com alegislação
vigente e exigirão 'feida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato!l!|l

A repactuação deste contrato será permitida, desde que observado o interregno mínimo de
um ano, a contar da data de assinatura do contrato, ou da última repactuação, sendo que o primeiro
período de reajustamento será feita adequação ao mês civil, se for o caso.

A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos
custos, de acordo com a planilha de custos e formação de preços, justificados e comprovados.

Caberá à parte interessada a iniciativa e o encargo dos cálculos e da demonstração analítica
do aumento ou da redução dos custos.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO

O presente Contrato vigoraráa partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo
sofrer acréscimos ou supressões quanto aos quantitativos estipulados na Cláusula Primeira,
bastando para isso uma comunicação expressa a CONTRATADA, em conformidade com as normas
pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses
elencadas no art. 57, da Lei Federal n.° 8.666/93.

o "'«/i

unicefíífi

Rubrica

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAI)

Executar as atividades em conformidade com o
ill

com os mais elevados padrões de competência, integri

IJigscrito no pre^p^pte Tjéi|jib,|̂ e, Referência
1'

para a

somente com autorização dá|HÍèlfeitura Muni|cit)al de's'ib|jípãò|lií)s Patos;
Reparar/substituir/alter£Íj|jos''pílG^dutos'efe

contratante;^^ ''l||||̂ ^

^ ^ wt^.^^««,j|rofissional e
Considerar as decisões ou sugestões da Prefeitura Mifetipal de São|uoão dos Patos sempre

que as mesmas contribuírem de maneira significal&a na qualifiHâ^o dos traqalhos eagilidade dos
mesmos; *'l||j|. 'l|l|jj. '11'

Fornecer mão-de-obra profissionájljíjijUalificada en^bilitada; M||||.
Arcar com as despesas dej|execuça|j||dos trabalhos|| externos proprios, como locação de

veículos, combustível, equipamentos'p|é|rônico |̂p|acessórios, apjjtre outras;
Disponibilizar dados,,_fotos, relatíàrios ou'IÍ|ualquer outro tipo de informação a terceiros

não-conformidade ou não aprovados, sem ônus
contratante; M|||r^ |||||j ||||
Assumir jtbi: as as dçspesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou

conexas com occj| iÍ|Â|;G|, tais c{jnjo: salajjjQ?, encargos sociais etrabalhistas eeventuais passivos,
J impostos, alimentai :âo'k|)||seu pes'̂ òal, deslcjiíamentos de funcionários, equipamentos de proteção

individual ecoIetivofj^butíSiSpsegurcjyijt^ eserviços, licenças em repartições públicas, registros,
auteh^ll|ajcáè|S||do conlráto, ète|.j,jj|e ficaiJào, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratakàlhtiJeJx^látêncialpe qualqljèç vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e
acontratantel||jj| ''l||]|||||j

Exercer rigoroso coqijjole de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre
dentro dos prazos es.tòbelecidos;

Substituir os se^iço em caso de não cumprimento de acordo com a proposta apresentada
e/ou inobservância às especificações exigidas;

Assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da notificação por parte da
Administração, sob pena de decair o direito à contratação e submeter-se às cominações da Lei.
Realizar a execução dos serviços de acordo com as especificações constantes no Termo de
Referência, acompanhado da Nota Fiscal entregues no local e prazo estipulados na ordem de
serviço;

Prestar os serviços de acordo com o estabelecido no Calendário Escolar pela referida
Secretaria Municipal de Educação, tudo conforme termo de referência;
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Prestar os serviços de formação continuada para todos os professores da rede MUNICIPAL
de São João dos Patos.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Monitorar in locu considerando o exposto no Termo de Referência;

Fornecer apoio técnico, operacional e institucional e disponibilizar todo acervo documental e
todas as informações necessárias à consecução dos objetivos de que trata este Termo de Referência;

Acompanhar eFiscalizar aexecução do contrato, formülll!i'ô!linor meio de Nota deEmpenho; ,|||, 1||,;""l|||l
Fiscalizar os serviços prestados pela contrate |̂|jldç

no Termo de Referência, bem como atestar as Nçjt^ Fiscais;

contidas nas rotas;

Efetuar pagamento correspoíl{iy|ite àfalí{|-p| emitida deld amente atestada.
CLÁUSULA DÉCIMA -D!6'|M|̂

Sr "'iii! I 'miiiSão sanções passíveis dè|4p.Iicaçao||os lici™t^s|n^i,çipantes deste certame, sem prejuízo de outras

)i. <ii|ii

kcordo com ícaçadlque consta

Recusar, com devida justificativa, qualque|||jserviço rea^zado fora'fdas especificações

OES

de menor gravidade que não ensejem prejuízos à

multa diána de O

multa

multa

suspensão ter|{bjjrányijfJ||(ii|̂ ito de participar de licitação econtratar com oMunicípio de São João
dos Patos edescr^jjenciamentp; no SICAF, pelo prazo de até 5(cinco) anos;

Os licitante^jjmssim como a(s) empresa(s) signatária(s) do(s) respectivo(s) contrato(s),
estarão sujeitos àssançbbs do item anterior nas seguintes hipóteses:

Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos à Administração ou ao interesse
público primário: aplicação da sanção prevista na alínea "a";

Comportar-se de modo inidôneo ou de forma a tumultuar o certame: aplicação da sanção
prevista na alínea "b" (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor);

Cadastrar propostas comerciais eletrônicas com valores exorbitantes em relação ao valor

máximo: aplicação da sanção prevista na alínea "b" (calculada sobre o valor total adjudicado ao
fornecedor);
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Deixar de entregar documentação exigida no edital ou solicitada pelo Pregoeiro: aplicação
da sanção prevista na alínea "b" (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor);

Não apresentar a documentação e informações necessárias à contratação: aplicação da
sanção prevista na alínea "b" (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor);

Utilizar robô ou outro meio automático de envio de lances para obter vantagem na
competição: aplicação da sanção prevista na alínea "c" (calculada sobre o valor total adjudicado ao
fornecedor);

Não apresentação de situação fiscal e trabalhista regular no ato da assinatura do contrato ou

da nota de empenho, salvo exceção do item 18.6: aplicação da sanção prevista na alínea "c"
(calculada sobre ovalor total adjudicado ao fornecedor); i|j||j

Apresentar documentação falsa: aplicação da sanção prevista'

o valor total adjudicado ao fornecedor);
Fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;j;ápJicação da s

(calculada sobre o valor total adjudicado ao fomecedo''

pela Administração, em relajião aum aoj |̂|eventOS|jarrolaclos
ficará isenta das penalidade^l^ejjcjonadas. llllll||lll|

Acritério deste|Municipíòynos|J|è[^^s'qojj^ 87, §2®, da Lei n° 8.666/93, econsiderando a
gravidade da infração cjjmetida, |̂pn'endol|̂ üaiM^^ das hipóteses indicadas no subitem 30.2,
assim como nos,é*á^os prevthos no sltfeitem 30.5,''lílsà!nção prevista na alínea "e" do subitem 30.1

T -apIiclli}j||aos integrári,
pregão para registro de preços que,'l|iíonvocados, râb, honraremlljò;», compromisso
injustificadamente. |̂|| '''||| '

Comprovado impedimento ou||reconhecída força maio^ devidamente justificac

FOl/íA'SS W

unicfí

Rubrica

a "c" (calculada sobre

itálina alínea "c"

sanção prevista

de reserva, em

assumido

justificado e aceito
olados n'dj subitem 30.2 ou 30.3, a empresa

qiimulativ^ente com quaisquer das multas previstas nas alíneas "b'
a"d" do mesmo disl^osip-jjj). Minji muifÉmultas prCTistaslljCaso sej^. aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos

ll^èrão depositadas" |̂crédito 'dí) Município, no prazo que odespacho de sua aplicação
ih!áí|||L !lÍ||||jj lllj ^\\\

As penalidadesj^xaaaslh^sjmitem serão aplicadas através de Processoassegurados àem^r|sa ocon|rpditório eaampla defesa.
CLÁUSULA DÉCillliliPRIMEIRA -DA RESCISÃO CONTRATUAL

futuros'

determih'

Administrativo, no qual serão

Dar-se-á rescisão do Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial,

nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93.

A rescisão do Contrato será amigável quando o Contratado, justificadamente, informar com

antecedência mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, à Contratante que
pretende desistir de realizar a prestação dos serviços para a qual foi contratado.
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Caso o Contratado não cumpra o prazo estipulado no item anterior, deverá executar

integralmente a prestação dos serviços para a qual foi credenciado, conforme Contrato devidamente
firmado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis ali previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
CONTRATAÇÃO

O gerenciamento e a fiscalização da contratação caberão ao gestor de contrato da Secretaria
Municipal de Educação, senhora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. em conformidade com a Portaria
n° xxx/2022-Gab inscrita no CPF sob o n° xxxxxxxxxxx o qual d
para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei
falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. aj| |1''

.ará o que for necessário

8.666/93 e, na sua

As decisões que ultrapassarem acompetência do ít|çal dej|pão ser solici|Hdl[s formalmente pelo
Prestador dos Serviços àautoridade administrati|:ajimediataine|̂ te superior Íi||jfiscal, através dele,
em tempo hábil para aadoção de medidas conveniecífes. 'Il|||j •I||||

A empresa vencedora deverá aceitar,

controle a serem adotados pela;

explicações, esclarecimentos, soluçõeslpIeomumcRpões de quenecessários ao desenvolvim^e^ljp^e suas ati
Aexistência eaatuaçãbi.da fiiÜkizal
exclusiva da empresa cbfii
implicações prói|̂ à^jje rem'cl|ks peraní|!|a Prefeitura^Miinicipal de São João dos Patos ou perante
terceiros, do mesiÍÃmkdo que'a!i0çorrêilcià|de irregularidade decorrentes da execução contratual
nao imphcaçao em ci)|pspj)nsabilid^de^deste'Municipio ou de seus pressupostos, devendo, ainda, o
FomecJ^àójr|jj^sem prijlíjzo penil||̂ des previstas, proceder ao ressarcimento imediato aPrefeitiyi|jd|Osl|>jc|̂ uízoskj|̂ ^ àfalhas em suas atividades.
CLÃUSUL|liíj||:illllíÍf|||pEIR^-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica vedado^^fepNTRATADA ceder ou transferir ocompromisso ou responsabilidade ora
contratada sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE. Em caso de

subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável com seu
subcontratado, tanto em relação ao CONTRATANTE como perante terceiros, pelo perfeito
cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

damente, todjokos métodos||lb inspeção, verificação e
íllij^l^ação, 'ófíngando-se afor ajCcer-Ihe todos os dados, elementos,

.. f-j.»- _ .1. necessitar e que foremjulgados

•|j|jji|ad||restringem aresponsabilidade única, integral e
bfiljatada"l^j^l^que con(;^^j|̂ ^ ao objeto da respectiva contratação, às

As partes elegem como competente o Foro da Comarca de São João dos Patos/MA, com
renúncia expressa de qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir deste contrato.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença das
testemunhas abaixo.

São João dos Patos/MA, de de 2022.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CPF: xxxxxxxxxxxxx

Portaria n° xxxx/2021-Gab

CNPJ:

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

li
i]1
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