
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

Processo Administrativo nº 2604013/2022 
Dispensa de Licitação nº 012/2022 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.25052022/2022 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 
EMPRESA EXITO ACESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS 
SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 
14.050.683/0001-04, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 135, centro, 

CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ 

nº 06.089.668/0001-33, neste ato representada pela Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de 

Assistência Social, portadora do CPF nº 039.041.503-08, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 

EXITO ACESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 14.050.683/0001-04, com sede na Av. Abdias Neves, n° 295, Oeiras Nova- Oeiras/PI, neste ato representada 

pelo Sr. José Amilton Barbosa Leal, CPF nº 020.688.223-85, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 

presente CONTRATO, resultante do processo administrativo de Dispensa de Licitação nº 012/2022, com a 

finalidade de reger 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 alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da Dispensa de Licitação nº 012/2022, Processo 

Administrativo nº 2604012/2022, vinculando-se ao presente contrato, como se nele estivessem transcritos de 

forma integrante e inseparável. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E PRAZO DE ENTREGA 

2.1. O objeto do Contrato é a Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação para equipe da 

Gestão Municipal do Cadastro Único e dos servidores envolvidos no processo de acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Auxilio Brasil, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de São João dos Patas/MA. A seguir são apresentados o itens objeto desse Contrato, suas quantidades, 

valores unitários e totais: 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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S.2. A CONTRATADA fica obrigada a aditar, nas trtosnaas condições contratuais, os acréscimos ou supressões qua 
se fizerem neCesSarios at o limite de 25% jvisite e cinco fsor do 'a14r inicial atualizado do contrato. 
conforme legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTIA — DO REAJUStt; 

6.1. 0 Objeto do presente. Kontrato poderá sofrer reajust», rnediante ap;esontação d+, justifica:ìva, cpcí 30 
(trinta) dias da data de assinawra. 

6.2..Quartdo do reaju3te previsto no item anterior, devem ser obsr^u os o limite de 25% bem corno o fmlte de 
R$ 1TDt1,O3. 

CtAUSLJt.A SÊfMA.-DAS O uGAÇÕFS Dto E.QNTRATAnA 

ï.L Caberá CONTRATADA: 

a} responsabilizar-se pelos encargos iscais e'romerclais resultantes desta contratação, e ainda pelos acargos 
:rdLalhbtas, previde ci ios e obrigações sociais em vigor, impostos, tributas e ccntrlbuiç~Ses, obrigando-se a 
said•lns na época própria, vez que es seus funcionários não manter ao qualquer vinculo empregatrclo com o 
COIA`TRATAHTE; 
bj res.r:onsabilizar se por todas as providencias e obrlgaçi3 estabelecidas na leg siaçâo especifica de acidentes 
de trabalho, quando, em acorréncia da espécie, forem vitirriaS os seus empregados durante a execução deste 
contrato, ainda que acontecido em deperidtcia tio CONTRATANTE; 
C) fornecer o objeto no prazo, local lndtcado, na qualidade e condiçcSes previstas no Temo de Refer ncia, bera 
armo de acordo com a proposta co edital da Dispensa de Ucitaço 012¡2022; 
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte.o objeto do 
contrato em tare se verificarem vícios, defeitos. ou lncorreções resultantes da execução ou de matertals 
empregados; 
e) Responsablllxar se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou doia guarda da execução do objeto, não exclulndo ou reduzindo essa. responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE 
f) Não u:bcontmtar, total ou parcialmente, .o objeto desta contratação; 
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fzerem gecess rias no 
rp ecime noa até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atua izado do contrato; 

h) cumprirrigorosamente os prazos e as demais exigénc#as constantes d.o edital e seus anexos; 

i) i ornocer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cindi) dias corridas, a contar da .neti€kaçãa, 

doçurnentação de habilitação e gualificaçáo cujas validades encontrem-se vencidas; 

g) manter, durante toda a executo do contrato, em compatibilidade com as obrigar„ões poreje assumidas, todas 

as condlçõr: s de habilitação e gualkrtiicação eXigidas rio edital da Dispensa de licitação 012/2021 e neste contrata. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1.. Caberá ao CONTMTAttiTE; 

a prestar as informações e os esclarerimcntos, relativos a esta contrataçào, que venham a ser solicitados peta 

CONTRATADA 
b) comunicar á CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na euecuçáo da objeto e interromper 

imediatamente a execuç o, se for o caso; 

c) permitir acesso dos erpregados da CONTMTADA ás suas dependências, sempre que necessário execução 

do objeto, nos horários previamente acordados; 

d) rejeitar, no toda ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as especificações e obrigações 

assumidas pela CONTRATADA; 

e) fornecer atestados de capacidade técz ica► quando solicitado e desde que a contratante tenha cumprldo com 

suas obr igafõe$ contratuais; 
%wN:.sao oaodospatos.magav.br 

Av;. t,ãetülía Vaf0e,135, Centro CEP: 65.6&5000, São João das Patos(MA 
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ISTADO 1X3 MARANfftiO 
pR,EFfrl7Ui~.A 1*SÂ4X)1 DO MTCsS. MA 

T, ºmer tcrs drMdos, oïsservada çe edd no crrntratcre no Terrro tte leIeth'4a. 
gf uma corn a ou ser~rfdcsr, o qfral ftw rexp3rs.s;fr1~t pela ft 3pZÇo 3srtert do 
forrmcírnent dos xeMyos co t pe~f~~+~s rsfy rrno de fO(Inda, 
h) indicar +o ipr,;al para ra fesr rre nsto via rd,ern d $erv3çis; 
~~ Pro~~l~lsar todas ~~ fcl?idades #iara que o nrr cedor posca: currapzr su3 obd~a~s dent~o da~ rf#~a~ e 
o>zdlçk dr~te ürc o; 

C#.Át#S"t.tlh flONA -DAS SANÇÕES.A,€3NfIt4#STRATh/AS 

rie mprrmanpa, toV17f ou pr *. q7/ o.1 dAll W ~Rt?l.Pt,ç S4:.Tir.:S4ib 
 •M^lilJi..FLrá ü CO1?ThATAOts 

• nÇZMs pr~ZvlSta₹ na

P RAFO PRiMERO - O atrasex irt)ustlfiradrs no nprime:3t,o daE obti~aço su#e1iar~ 3 C~nzratad p~ca~a 
das srRuizsto muIt,asde rrtoas 

a Jf~3r;ia _rnorat&i a ~~i ~t9ETt é#iAr t~!'st.~?~ 3GS~Jr~~ t~ i~~~Qi ~$ii f 2á~aGti°.E~+ fCttli~~ii~lt~il+•~ft ~3~1 dEi~ r~i f f~~. Itf~#xi~~~~, 

r.a entrega dos wrtr`,ços: 
b}Mu#a moratlrrta diár9a de 2% (dois por ntv) sobre o#raÌor do rexpec3,zvcr fprnecirter4o, em da no 
cuk:st~tutço dc seMçu recusado pela CONTftATh14r.E; 
s~)t't+lut mo~~rla rìi~s#ade ~,fYx~ $s3drs cent~sxrrt~ .por c~rxto~ sdbre o rat4t do respeclvo Contrato, em ca da 
falta deforctetmer°,tsg,.;saMo os sasris fctultos cru d força rrálorr a)ufrcz da Adrrrtristraça, at o i:.rrsite r:e 10% 
(dez por cento); 

P Á~ttAFØ SFGUUCsO —.Ai~rrr da muita tndf ida no p r-afo aritetàKYr, aCOi'rTftkTAtlTE p~d~r~,~ ~arantOrfa a 
pr~sta defesa aplicar t»4UTfthTAf}A, na I#&r ~e e t*a1 ou pa.rdai do trato, as uìnte.s 
5~uf~~eá' 

: ) A~uerc~n~ia; 
b) t4uila de 10% {de por conto) sobre o',ralor total rio t:orstrato: 
c} S+upensao terr.potht;º de partldpar em lï ta,.~o e impedimento de contratar corn a irrefeIttsra lïi€t€of4a€ de 
So 30$o dos Patos/rrtÁ, pelo pratrs de at 0Z (do) aros; 
d; Declara x~o c#e trrlc3:anetda:de para citar cru contratar com a Atirniru uaço Pública enqantcr tte~utalrerrt o~ 
motsvo determinantes da puniç~o ou at que seJa. 

PkÂGRlcü 7F.RCFUtO - As sanç&s previstas nas ailneas `a', "c° e dY' der~o ser apiicadas usn tarnente 
cont a pm vista ttrtea "kl". 

P1cRACYFtAfO QUARTO A CflN7'R4Tt;:€3A estara s*lta ttax~o de sarrØns pfrMstas; no Par~&afc► Segundo, 
dentre ootras hipóteses legais, sttraMoQ 

a} Forrtezer os f►errs em dQsconfcrrmldaïfe cont o espestffsado e aceito; 
b) N rsbsUtulr, r1t3 prow tabeieCido~ os'sorv~ç >tesisados peiaoo€xatarster
c} f3esc.urnpr#r os prams e condições: prev#stas neste Contrato. 

. . . 
i~ GMFO QtJtN3'O 5e a CONTRATADA erise)ar.o retardamento da execuçio do farTIts, .r o mantiver a. 
pr.oposta; falitnr ou fraudar na execcsçãts do Cot'tiraTG~ comportar so de modo irt;dõr,ecr, fizer dtdani•ç3sx false ou 
comet:ar fraude fiscal, garastt3do o direito prévio da aert}xia defesaf flc,ar imped"rfa do li.ci3ar a 
Prefeitura frtt,tnícipal de So Jogo dcrs PatosJMA, pelo pr~tta do até 05 ftincü} aricis, r~+,ranks perdvraretts os 
motivos cfrterroirfazttes da pun9ço ou at( sttle.se}a: proimttvlda a roabitltaçcr perante a prdprta auto;ldate gsao 
aplicou a penalidade, sompreutxa da aplicsscsts das multas Pr ta te ïnstrurttpnly e da.s de~s tozr€lnações 
tcgai~ 

PAstk~RArn SEXTO £abe.•h ac Gestor do Contrato #irrapszr a apl:caçao das #srsnal,dade, previstas,  med#dnte 
relaidt1sr cfrr'Jnsiar=CIado, aprestntaOda p.covas Quo }ustfftR+tem a psopo5ï~o. 

swm: srto»st~3dr~patGss.rrua.rjov .br 
Av. Cetirtio VarØa5, 135Y Centro x CtxP: a5.~~~£3X), S*o .lo~a rio PatosrMA 
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PARAGitA~ü S~TiM4 - Apds a pfkaç~o e quay r penalfdadá se•rS feita cornunr~ço escrita CONTRATADA 
epubifcaç.~o sta arens a{, const;tnt:≤a o tundarnerto fága(, tlxdufdas os casr?s de.apfir o das prsnafídades 
de advertï;nde e muita de mora. 

PAR,SfRAiO t1fiAVt1 As muitas deve~~o sex ~ecoiitldas ng prazo de OS o ast;te}s, contados da data da 
~ottil~ç t3ancãria a ser itritorrtiada peia COIYfRt,ATAfITE,. 

Pl1ti:ÃGRAFi!3 NONO - Os valores das muitas pode€+> ser descontados das paementcs .dnvidcs Pefa 
CONT~ATAWE ou cobrados diretamc.~te. da Ct3NTRATAt}A, amfgavef vujudtoalmerle. 

PARÁGRAFO fl~M£f - Nenhtscn pagamento :ser~ fe.ita CC»tiRtlTAtlA antes de pagas ou relevadas as multas 
gue ih e ter,barn sido aplicadas. 

CLÁUSULA Li>:C1MA -- DA CESSÃO E TRi4f+1Sf'gft~f+JCtA 

10.1. vedada a c,essrx ou transfercrida total ou parciai das direitos e%u abrigaçve,s i€terentes ao Termo de 
i:lefe:r~-rtda, por ctualsquertias partes, sem prd4a e expressa autarizaço.da outra. 

CLÁUSULA QtCáMA p1ttMEiRA w DA TOLEfiMCtr1f hQFVAÇÂO 

toter5ztda no er3se;a em novaçgo, senda que quainuer aiter ~çaQ, gocrnai~:s€cnptes ~~ :e~a, de~ar~.ser 
feita ebríga tar€arnerate;por ajuste escrito entre as partes. 

cLAUSUtA DtCttviA SEGUNDA -- DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

12.1. Sac partes integrantes do presente contrato, para todos os lns.de direito,. independerne de: transa€çáes 
ou refer ncias; todo o contedde do Prt<cesso Admitiistratxuo re 2504012/2022, em ct4os autos foi promovida 
Dispensa de Udtaço n* 012/2022 

122.. AS'p2lri+~Yr fCit'strtátantles oibservar~G as dlSRos es constantes no presertte Ct)ntrat~~ m especfal a$ s.fáessi taS 
que tratam do objeto das coru'lç~se,s de e.xecuç.~o dos serviço.s, da garantia e ssrportetezrl1co,. das abrlgaçes da 
contratada e cdritrat,3nte, da aceitaç3d rs do paga:rrmento, do a.tompanha;renter e ilttatiz~ço e d. s pgr~aitdadi E 

CLIktiSU1.A. t1~CtrviA TERCEIRA — DA EtE5C1SÃCt 

13:1, A frbexetuçao, total ou partlaf, deste contrato ensejará a sua re;cssgts, nos termos da Lei n2 8.fi5gf.93, coin 

as consequ~ndas taritratua€s previstas no rrmrãsrncs instrumento legal, na Lei 10.520/02 e no Editai tia ilcftaç~o 

ee ,epfgXa#e. 

13.2. R GOUTRA7'ANxE poderá resrirnfir urrítateraimente o respectivo Contrato, nrs~.r os p:ee~F.st:os rfos ïndscx t 
aXlf e XVII do art. 7g da Lei ne g.5CiSÍ93, 

Ct.MJ5Ut.A D1'CiMA QUARTA- FISCAL D cQNTt TO 

Y4.1..IL:CürmAT`fiNT designará um EiscAl. DE CONTRATO ou O.Utp5 DE FISCAIS, csait►orrne ocaso, o ggai 
promoverá o acompanhamento do fornecírnento dos p;odutas e a #tscalitaçcr•do contrato,, sob cºs aspectos 
gtaatií:ati'rss e gsrartt;ltatiYciss, arrotartdº em rg)stro p€+ópa io as falhas cletectadas e conittrt€cando Ct2NTfiATAO~~1 
as ocarr6ndastle quaisquer fatos que, a seu crït}s3o, exijam medirias 

corretivas por #artetíz€ inesma.r conforme Artigo S. indsc iti, c/c Artigo 67, §§ iº e 22 da Lei 8.565f93. 

14.2 Apiicarn•se, strttd1 anarnente as.dfspas e,s coflstantes da s€ç.fiO V da Lei rs~ SEEsEaSf 93, que versa sobre 
lttexecstç$a e rescís~o dos .ccsnracns adr€iinistratlrs cetebiados com a Adrr►trxistraç8c Pública. 

~~r,►~t:~~~dospatos,ma ~or.br 
Av. Oetr~iéo Vargas, 135, O.ntirs CEP 55 0{i o .}trao dos pntoatMrl 

.....:....... 



~ 
~a 

i; 

:\ i:)) DO MARANhfÃO 
P Ti.,iRA 1)t' 4Tã 3CIÃOt)OS PATOS MMÁ 

GNt'~1 N* i$t~.~i~9:6fi {1l 43 

143 Ficam tads aS de~tasS sanç* ad nlstt~ttv tcávQis aos Contratos Atintlnist:rativos, conforrne 
<fIc3plirrarri aos arts. gb, 87 e 8 cia Lei n R.GSS/~~. 

CLÁU~lã1.A t)~CJM3t +QoIl+1TA —00 PdRCt 

1Si. 4 ford cczrnllrsternta para ttirin#tr qua(squar t3s~vïtlas orïerrsd.as do presente conttatr7; ctam oxc.iut<lca c1d 
qc3alquer outto por rnais pxiviegad.o que.sr»je, é a da Justiça Estadu:al, Comarca do 5o aø~o dos.P~tdst'MA, 

F par rtstaxiem: pates conttatar~i~, por seus r.apre ntarnt.es Ia:gals, firmam o presente txar►trato em 
duas a5 tIiY'f~uai teor'eThrma. 

So Jo dos Pates/MA, cm 25 da maio de 2022. 
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Gr:ssylca Ráf1ég➢a Lima Sousa 
Sep atara Mur3it ipat: dd Asstst~nct'a Soeíai 
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EXtTO ACE55CrR1'At E Cr~iYSULTOR AÊM.SEttilt+ÇQS sOC1AL L QUALIFlCAÇÁO PRc3fíS510NA1. Ll'#7A 
CMPJ aº I40SCr>G$s/(1?OI-c74 

Rzwprese,-r€antc:lps~Any#itvrt Uar:bosa t,ea1> CPF a~ £f2OíãiSôx223$S 
~t2$TCìA i AOsi 

14~#4'F aL?~ffk₹₹liYthI3patt)t,C1x&gLIV::br 

Av. Gotirilo V ofl#a 135, C;a*o CEPy G5.f►fi5tl0d So Jogo dos patasIMA 
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EXITO ACLSSORJA E CONSULTORiA E1X SERVIÇOS SOCIAL I QWJAtFICAÇAO 
PROFSSíQNAL LTIM 
CNPJ; 14.050.6831400U#4 
ENDEREÇfi? A. Abdias Neves, rf29Sy. Ocrr`~ 1ïova- C} /PT. 

ti
~ 

Prez~du Senhos 

Pck1c► presente autorizo a. Contrataço d empresa Ptt.r.a presuço de serváços 
de: eapa; icaço para equipe da Gtü Munidipal do Cadastio Único e ct.ns serri,r3ores 
e~~r~i v idos no processo deaCo3,npa an nu das. co:ndi.cionalidades do Progrania Auxilio irr 
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