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CONTRATO N. 21022201/2022

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N"250122015/2022

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃÒ^Í|ÓSNtóTOSr^e^^ Jurídica-;;^^ Direito'Pútlico, inscrita no
CNPJ/MF sob nj' Oó.OSP.ôôS/OpQJ-SS.-^cbm sedejna\Xvenidá'̂ 'G^^^ Vargas n° 135, Centro, São
João dos Patos/MA, por meio-da-^Secretarjá Mraicipay ^de})Educ^^^^^ no CNPJ
31.342.177/0001^08, representada pela senhoralMARBLNNA^liYRA DA ROCHA SANTOS
TEIXEIRA, portadora do CPF 11^986.676.024-34 eRG 3!Ír5!6Õ8l/SSP/PI* '

CONTRATADO; , ^ , •, . :
AFUNDAÇÃO S0USÂNDRtoE\DB'-^pi9^A^^^^ DA UFMA, com
sede na Rua das* Juçaras, n° 28 qüadAv|4 '̂b^^^ na cidade de São Luís estado do
Maranhão, inscrita ho CNPJ/&|rgob>^n°^ doravante denominada
CONTRATADA, neste ato represenMa-por^íua.^^idênt&^ senhora Evagelina Maria Martins
Noronhaportador de CPF n. 037.993.103-63. 'V ' / ' j
Os contratantes enunciam as seguintes Cláusulas e condições que regerão p» contrato em harmonia
com os princípios, e nonnas da legislação aplicável, à. espécie, .especialinMe a Lei Federal rf.
8.666/93, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional eirrestritamente, às suas
estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Opresente contrato tem por objeto aContratação de empresa para realização da semana de
capacitação inicial econtinuada dos professores egestores da rede municipal de educação, incluídos -J
alogística, despesas de transporte ehospedagem, insumos eequipamentos necessários àexecução
da ação.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO. JOÃO DOS PATOS POR

_MEIO._DA__SECRETARIA_MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EAFUNDAÇÃO S^OUSÂNDRADE
DE. APOIO -Ao DESENVOUyiMENTO DA

.UFMA PARA A PRESTAÇÃO jDE SERVIÇOS
FORMAÇÃO miCIAL E CONTINUADA JUNTO
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PARÁGRAFO ÚNICO -Integram opresente instrumento, como se nele estivessem transcritos,
seguintes documentos, cujos teores consideram-se conhecidos eacatados pelas partes;
Processo Administrativo n° 250122015/2022;
Proposta da CONTRATADA, no que couber;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

OS

ACONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços ora adquiridos ovalor total
de R$ 54.800,00 (cinquaita.e.quatro.mil.e.oitocentps.reais)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS .SERVIÇOS E ENTREGA DE
RESULTADOS:

I
Acontratada deverá prestar os semçosjpos^M^^^ da Secretaria dejEducação de São

João dos Patos. , ••
A nrestacão dos. servir.ns fnrmonSrt j_"•/ _ . .

especificações contidas na OS,,éncam'inhadãs^Ia',S^^^^ Múnicipal~dè Educação.
Os serviços deverão ser nfestados^pm o»., t.»Os serviços deverão seçprestadorem todolèmtórioJÔ,mu^ de São
irante os dias e horárioc'rín X

João dos Patos -

ratada.
MA, durante os dias ehorários jdo .ano letivo^-acordados éntrefá^ contratante ea con

^^f11— —j j '#1 )i í'

CLAUSULA Q

4.1. A despesa decorrente
seguir:
02 - Poder Executivo;
Unidade: 02 15 Fundo Manutençã^D^Je^ÍDa-E^ -FUNDEB;
Atividade: 12.3^.0026.2114.0000 - MA1^^E^Ã%"-:^FU^^ DO ENSINO
FUNDAMENTAL;
Natureza da Des jesa: 3.3.90.39.00 —Outros Serviços de Terceiros —Pessoa Jurídica;

JARTA -DA RÜBWCÃ ORÇAMENTÃRiÃ':!]1

Rpnrríant/a r1aetQ\JA-l ' Jfl.''; \licitação copreráa{,cqhtaida'Funcional Programática a
I v » vW JV" >//> ^1/ ' ' I

\O,vS-,.";:!-s ,> j'̂ ~^r'\\

CLÁUSULA Q JINTA - DO PAGAMÈNTO

ACONTRATANTE pagará à CONTRATADA de acordo com o seguinte cronograma de
execução:

50% do valor após a realização daformação inicial;
As demais parcelas de acordo com a execução dos serviços, respeitando o calendário da Secretaria
deEducação, Cultura e Esporte.

Opagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - SEM Huljrica

o pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços solicitados pelas
Secretarias, após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa,
devidamenteatestada por Servidor desta Secretaria.
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 aPrefeitura Municipal.

Opagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de transferência
Bancária, devendo para isto, ficar explicitado na solicitação de pagamento o nome do Banco,
numero daAgência e o numera daconta corrente especifica em que deverá serefetivado o crédito.

Nenhum pagamento_sera,efetuado_ao_contratado,-enquanto.,pendente,de,liquidação qualquer
obrigação fínanceira^que lhe for imposta, em vir^de de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito aopleito de reajustamento deprò.ços ou.còrreção monetária.

Após a prestações ,dos serviços,, deverão ser entregues-a, respectiva Nota
contendo onúmero da Ordem de Serviço, dad^rda coiíta bancária, bem como as
relacionadas: | , ' •• "• j
Prova de inscrição no Cadastro NacionalMe* Eásôas"íurídicas-(CNPJh ' ' " i
Prova dequitaçãpjuntq as;Fúzendas Federal (Swretariá:da<Receita;Fe~derár e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional), da sed^ajempresa, conjunta com aPrevidência ^Social'; '
Prova de quitação junto aFazend^Estãduairaã'sede\d^^ empresa;^^/^"^.
Prova de quitação junto aFazekkaMunicfpai dã^eâeâaempfesa-^^ ,^
Prova de Regularidade relativafaVFundo-de GarantiVpyT/^ Serviço VFGTS (Certidão de
Regularidade dotFGTS—CRF);V ' .• •'̂ ''̂ 11// -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;,

CLÁUSULA SEXTA -
\\\ >• S'0

Não haverá reajuste de p^s'̂ lvq^na;hipóte^^ de mais. de
desde aapresentição "da propóstVqv?ntó'̂ r^;üs;^^5p^e^^^^ na fdmia da legislação federal
em vigor. !

Para fins de reajuste anual, adotar-se-a o-reajuste da .tabela de referência] sendo omesmo
percentual de alteração aplicado para, as hipóteses de serviços.ou procedimentos que esta não
contemplar, sendo estes últimos pagos com recursos do tesouro municipal, exclusivamente.
Será vedado qualquer reajuste pelo prazo inferior a Oi (um>áno. •

As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação
vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-
fínanceiro do contrato.

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 dereajustamento 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 ecomprovados.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP: 65.665-000, São João dosKtos/MA

fiscal descritiva,
certidões abaixo

12 (doze) meses
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Caberá àparte interessada a iniciativa eoencargo dos cálculos e da demonstração analítica
do aumento ou da redução dos custos.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO

Opresente Contrato vigorará a 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 aCONTRATADA, em conformidade com as normas
pertinentes.

PARÁGRAFO Ú^ICO Oprazo do presente Contrato, poderá ser prorrogaíio nas hipóteses
elencadasno art. 57, da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA O

Executar

TAVA - DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

ás atiyida^d^em con^iidãdé'çom^t,^^ no presente Termo de Referência
com os mais elevados pa<|rões.^e;CMçetência,;^tegridàde;prpfissional3^ética;

Considera as de^^ejm^sug^estões da João dos Patos sempre
que as mesmas contribuirem d^e,mànêira signiíicatiya na qualffi^^^^ dos-írabalhos eagilidade dos
mesmos; ^ ^ '

Fornecer pião-de-obra profissional qualifíçadà-^ji^üriada-1 j
Arrnr í>r\mArcar com as despesas ^de execução dos-traballios„externos próprios, como locação de

veículos, combustível, equipamehtos^eletrônicos eacessórios,, deníre outras* ^

somente

para a contratante;
I ' ' ~ A I• a r" 1) 'Assumir itodás as despesas •relatiyas '̂'Çè^soal^rquaisqüèr outras oríimdas, derivadas ou

conexas com o contrato, tais como: salários^èiçargôs-sociáis e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos, de funcionários, equipamentos de proteção
individual ecoletivo, tributos, seguros, taxas eserviços, licenças em repartições publicas, registros,
autenticações da contrato, etc., e ficando,, ainda, para;todos òs efeitos legáís, declarada pela
contratada a inexistência de qualquer Vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e
a contratante;

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre
dentro dosprazos estabelecidos;

Substituir os serviço sem caso de não cumprimento de acordo com aproposta 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 odireito àcontratação esubmeter-se às cominações da Lei.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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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;

Prestar os serviços de formação continuada para todos os professores da rede MUNICIPAL
de São João dos Patos.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
^ ^ 1- L ~

Monitorar indócu considerando oexposto no Termo "de. Referência;
/

/ - - , .
Fornecer ^apoio técnico, operacional einstitucional edisponibilizar todo acervo documental e

todas as informações necessárias àconsecução dos objetivos de que trata este Temio de Referência;

Empenho;

Recusar,
contidas nas rotas;

Fiscalizar os serviços presíaàos pelpcSr^^^^^ defacMdojOTm,a-especificação que
no Termo de Referência, bem como atestar às Nolas\Fiscais;y''U(''.'/

'A V fj •\V,\
com devida 'Justificativa, qualquer-seCTico-realizado fora das especificações

©..rAíii

Acompanhar eFiscalizar a^^uçãpdo^emfe^^ por meio de Nota de

a)i.

Efetuar pagamento coSèspondente-à.fatura emitídaWevidám^ atestada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO INí^IMPJJ;MENTO EfSÁNGÕES

Sao sanções passíveis dq aplicação aos licitantésVpafticipantes deste certame, sem prejuízo de outras
sanções previstas na legislação pertinente: " j
Advertência, ms casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à
Administração; ' '
multa diária deol,3% (três décimos percen^ais);
multa de 5%(cinco por cento);
multa de 10% (dez por cento);
suspensão temporária do direito de participar de licitação econtratar com oMunicípio de São João
dos Patos edescredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5(cinco) anos;

Os licitantes, assim como a(s) empresa(s) signatária(s) do(s) respectivo(s) contrato(s),
estarão sujeitos às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br ^
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Comportar-se de modo inidôneo ou de forma atumultuar ocertame: aplicação da sanção

prevista na alínea b (calculada sobre ovalor 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 ovalor total adjudicado ao
fornecedor);

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

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

Utilizar robô ^3i^.outro_meio-,automático_de_enyio_de„.lan.ces^para„obter vantagem na
competição: aplicação"da sanção prevista na alínea "c" (calculada'sobre ,o valor total adjudicado ao
fornecedor); ' - j

VP un/£.

OLHAUi

0^311

RuOfica

Não aprepntação de situação fiscal etrabalhista regular no ato da assinatura do contrato ou
da nota de empenho,, salvo ,exceção do item^^S.6:; aplicação .dá sanção prevista na alínea
(calculada sobre pvalor total adjudicado aafò^cSõf);^. ' " j

Apresentar ííòcumen^ão fals^^JicàçãÔ^a^^j^:^^^ na alínea "c'] (calculada sobre
total adjudicado aó'fòraecedor);í^'

' !
sançao. prevista na alínea "c"

ovalor total adjudicado aò^fòraec^dor); '̂' <r -j
Fazer declaração Taí?^u;^çome^ fraude bscal: àpllcaçaV '̂̂ ^^^^^

(calculada sobre [o valor to&ahjudicádaaíTTòme^
Recusar-se aassinar.ocontrato.üVntro áô"praz^re^í|to. n^^^^ cía sanção prevista
na alínea "d" (calculada sobre oíAjaloM^tal do G^Wtp)T^^r|y % ^ 1

As sanções do item acima também se aplicam.^aos_intefírantes" do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços^ que, convocados, nãò^honrarem o.compromisso assumido

/XxWW \Ja. Jinjustifícadamente.

Comprovado impediment^^^^^ força^^aior^^^ justificado eaceito
pela Administração, ém relaçã(Xa-TO Mosxeyentos arroladosmo súbitem 30.2' oií 30 3 a #»mnrf.cQ

"c"

ficaráisentadas penalidades mencionadas;

e considerando aAcritério deste Município,n°8.666/93, l
gravidade da infração cometida, ocorrendo ^quaisquêr^das^hipóteses indicadas no subitem 30.2,
assim como nosjcasps previstos no subitem 3,0.5,' asanção prevista na alínea "e"j do subitem 30.1
poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas alíneas "b*
a"d" do mesmo jdispositivo. ^

As multas,previstas, caso: sejam aplicadas,;serão, descontadas por^ocasião de pagamentos
* ^11 ^ Am ^ ' _1 _ ^ * • / • '" "l

t- '__J_ . nj -mT,! !• • lililil fl fcl , I, ,1 » , , , I • ,-* • • ^ vxy V

futuros ou serão depositadas a crédito do Município, no prazo que o despacho de sua aplicação
determinar.

As penalidades fixadas neste item serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão
assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO CONTRATUAL

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.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Arescisão 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 derealizar a prestação dos serviços para a qual foi contratado.

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.
CONTRATAÇÃQ/-^^

t-_da,fiscalização_e^gerenciamento da

/
i' ' . •Ogerencjamento e a fiscalização da contratação caberão ao gestor de dòntrato da Secretaria

Municipal de Educação, senhora Maria de Lourdes Rodrigues Ribeiro Leite, em conformidade
com aPortaria n? 011/2022-Gab inscrítãino .G^sSpJ^? n?)^5.709.473-20 oqual determinará oque

As decisões que^ ultrapassarem^ã.Jcom^têhcia-dpl(flscaI devérãd'̂ ér solicitadas formalmente pelo
Prestador dos Serviços à autoridade administrativa imediatámente(superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para aadoção desmedidas convenientes.-:---- '̂?'̂ ' \(j I

Aempresa vencedora devem.acpitar^antecipadamente, tódosyos/métodos de inspeção, verificação e
controle aseremjadotados obrigando-s^omece^^ todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentosTspIup^^^e^comunicaçÕes_de^que|ib'stínecessitar eque forem julgados
necessários ao desenvolvimento^de*suas^atividades:^C^"

Aexistência eaatuação da fiscaliz^ãp^em^naí^restri aresponsabilidade
exclusiva da empresa contratada no- quê concème ao objeto da respectiva
implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de São João dos
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregulmdáde decorrentes da execução contratual
não implicação em co-responsábilidade deste Município ou de seus pressupostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem—prejuízo—dàs—penalidades-^previstasj—proceder—ao—res^cimento imediato a
Prefeitura dos prejuízos apurados e imputados à falhas emsuasatividades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica vedado a CONTRATADA ceder ou transferir o compromisso 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.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

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.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença das
testemunhas abaixo.

São João dos Patos/MA, 2Lde.EeYereiro,de.2022._

Marianna Lyra (k^ocha Sa^s TeixeTra>^,^[ÜOT SOUSÂNÉ)RADE^E APOIO
1 ^jTAO •DÊSJ^GE^IMENTQ DA UFMACPF: 986.676:024^34 ,

Portaria n° OOas.Oa^Sàbí^ /.

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF

nlwT^ •' • -•XVW írX NOMEr-^Vi,.
/---ÍÍXV"'

fDrc^v^^ePE-r^í-í^®}

rtarian" 002/2.02KGàb?' /. U'"• •NÍCNPJrÓ2:a60;71Í8/0'o'oi-12
CONTRATANTE\V-^-"; '̂--Jlfe ; Evagélina{Mâna Martins Noronha
h „• M .•A^:037.9SÕ.Í03|63

i

•• •, -y
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