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MOOALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÂO BE
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
CNPJ: 30.728.420/0001-50

CoNTRATO ADMTNTSTRATM N". 20190801003/SEMÁS/PMSB.

Contrato que entre sí celebram a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MÁ, AtrAVéS dA

Secretária Municipal de EducaEão/FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÂO e a Empresa: SHINAYDE F. PORTELA

CONTABILIDADE, na qualidade de CONTRÁTANTE e

CONTRATADA, respectivamente, para o fim expresso nas

cláusulas que o integram.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRÁVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÂO BERNARDO, inscrira no CNPI sob o 30.72A.420 /OOO1- 50, com sede na

Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MÀ doravante denominada CONTRATANTE, neste ato,

representada pela Secretária de Educação Srê Sâmia Coelho Moreira Carvalho CPF: M7.037.243-91 RG:

01615455200t-2, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, doravante denominado

CONTRATANTE, e Empresa: SHINAYDE F. PORTELA CONTABILIDADE, CNPI: 26.305.931/00001-91,

estabelecida na Rua Dionilo Costa nr. 360 - Centro - Magalhães de Almeida/MÀ doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato para execução dos serviços de assessoria Conúbil

para prestação de contãs dos programas do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação - FNDE no

Sistema de Gestão de prestação de Contas de Controle - SIGPC: PDDE, PNAE, PNATE, PBA e TERMOS DE

COMPROMISSOS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUçÃO E CONTROLE - SIMEC, dC

interesse da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA" decorrente da

ContrataÉo Dlreta por Dispensa de Licitação ne. O05/2O19, inserido no Processo AdministÍatlvo ne.

201906003. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições constantes da Lei n'.8.666, de 21de junho de

1993 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições seguintesr
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Descrição
Valor
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1- CúUSUIJI PRIMETRÁ - DO OBIETO:

1..1 - Constitui obieto desta dispensa a contratação execução dos serviços de assessoria Contábil para

prestação de contas dos programas do Fundo Nacional de desenvolvimento da educagão - FNDE no Sistema

de Gestão de prestação de Contas de Controle - SIGPC: PDDE, PNAE, PNATE, PBA e TERMOS DE

COMPROMISSOS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÂO E CONTROLE - SIMEC, dC ^
interesse da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA ,{+..---\1 ._\
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO

ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNTCTPAT DE EDUCAçÃO

CNPJ: 30.728.420/0001-50

Total

R$: 12.000,00 (doze
mil reais)

3 - CúUSUIII TERCEIRA - DOS DOCT'MENTOS INTEGRANTES

3.1 - Fazem parte integrante deste Contrato, todos os documentos e instruções que compõem o Processo

AdministrãHvo n'.2O1906003, completando-o para todos os fins de direito, independentemente de sua

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

4. cúUsUH qUARTA _ DA DoTAÇio ORçAMENTÁRh

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correÉo à contâ da seguinte dotação
orçamentária:

04.122.0050.2018.000O - MANUTENç(O COORDENAÇÂO DÁ CONTABILIDADE
3.3.90.36.00 - oUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRoS - PESSOA FISICA

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA IITRiDICA

Valor: R$. 12.000,00 (doze mil reais).

5 - cúUsUU\ QUINTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA

5,1 - O presente contrato entrará em vigor na datâ de sua assinatura e findará no prazo de seis meses

prorrogado nos termos do arL 57 da Lei Federal n".8.666/93

6- CúUSULA SEXTA - DO PREçO

6.1 - o preço para execução do objeto deste contrato é o apresentâdo na proposta da CoNTR/TADA,

devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que o valor global a ser pago pela referida contratação

01 execuSo dos serviços de assessoria Contábil para prestaÉo de contas dos

programas do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação - FNDE no

Sistema de Gestão de prestaÉo de Contas de Controle - SIGPC: PDDE,

PNAE, PNATE, PBA e TERJUOS DE CoUPROMISSOS NO SISTEMA INTEGRÁDo

DE MONmORÂMENTO, EXECUÇÂO E CONTROLE - SIMEC, de interesse da

Secretaria Municipal de Educaçâo da Prefeitura Municipal de São

Bemardo/MÁ

será de R$. 12.000,00 [doze mil reais);

PM .FoLriANo Y }.----------=---i-

a

2- CúUSUUT SEGUNDA . DO FI'NDAMENTO LEGAL

2.1. Este contrato tem como amparo legal a ContrataÉo Direta por Dlspensa de Licitaçâo n".

005/2019, e rege-se pelas disposições expressas na Lei na.8.666 / 1993 arL Z4 Inciso II e suas alterações

posteriores e pelos preceitos de direito público.
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VISTO:

FUNDO MUNICIPAT DE EDU
CNPJ: 30.728.420/00O1-5O

6.2 - O preço proposto não será reaiustado durante o período de contratação, salvo se sobrevierem tàtos

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculávei9 retardadoras ou impeditivas do ajustado.

7- CúUsuLÁ SÉTIMA - Do PAGAMENTo

7.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, após a entrega da nota Íiscal e realização do

empenho.

7.2 - O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam

devidas pela CONTRÁTADA por força deste Contrato.

7.3 - Quaisquer pagamentos não isentârão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicarão na aceitação/coIIcordância da perfeita execução do contrato.

7.5 - 0 pa8amento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA, após todo tramite rêalizado.

8- CúUSUIÁ O TAVA - DAS RESPON§ÂBILTDADES DAS PARTES

8.1 - Constituem direitos do COI{TRATANTE receber o objeto deste ConFato nas condições avençadas e da

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 0s direitos das partes

encontram-se inseridos na Lei n". 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.2 - Constituem obrigações do CONTRATÁNTE:

a) - efetuar o pagamento aiustado;

b) - dar à CONTRATADA as condiçôes necessárias à regular execução do contrato

8.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) - atender aos encargos decorrentes da execução do presente contrato;

b) - manter durante toda a execução do contrato, em compaübilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitáção e qualificação exigidas;

c) - apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar

cumprindo a legislação em ügor quanto às obrigações assumidas.

09 . cúusul.A DÉcltua sncurupa - DA REscIsÂo

09.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa

prevista no artigo 77 e seguintes, da Lei n'.8.666/93.

09.2 - Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula deste ConFato e dos demais termos que o

integram, sua rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

10- cúUsUIÁ DÉCIMA TERCEIRÁ - TOLERÁNCTA

10.1 - Se qualquer das partes Contratantes, em beneffcio da outra, permitir, mesmo por omissões, a

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus anexos,
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FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO
CNPJ: 3O.728.420/000r-50

tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer Íbrma at'etar ou preiudicar esses mesmos itens e

condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

11- CúUSULA DÉCIMÁ QUARTA _ DA AI,TERAEÃo Do CoNTRÂTo

11.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no arL 65 da Lei Federal n.. 8.666, de

21/06 /7993, desde que haja interesse da CONTRÂTANTE, e com a apresentação das devidas justificativas.

12- cúusulA DÉctMA eurNTA - Dos AcRÉscrMos E supREssôEs

12.L - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até 25% (ünte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo

com o constante no arL 65, § 1', da Lei Federal n".8.666/7993.

13. CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PT,BLICAçÃO

13.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61,

parágrafo único da Lei n'.8.666/93.

14- cúusuut DÉCIMA sÉTtMA - Dos cAsos oMISsos

14.1 - 0s casos omissos serão resolvidos à Iuz da Lei n". 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

15- cúusut A DÉCIMA oITAvA - DAs DrsposlçÔEs FINAIS

15.1 - Fica a CONTRÂTADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos

elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar

seu desconhecimento como elemento impediúvo do perfeito cumprimento deste contrato.

15.2 - São partes integrantes deste contrato o Termo de Referência e a proposta apresentada pela

CONTRATADA que constam nos autos do Processo de Contratâção Direta por Dispensa de Licitação n".

00s /2019.

16.3 - Fica eleito o foro da comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que

sela.

E, por estarem iustos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus

representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor forma e rubricadas para todos os fins de direito, na

presença das testemunhas abaixo.

São Bernardo (MA),01 de agosto de 2019.
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MODALIDA,E

FUNDO MUÍ{ICIPAL DE EDUCAçÃO
CNPJ: 30.728.4 1-50

PREFEITURA RNARDO
Secretaria de Educação/Fundo Municipal de Educação

Sâmia Coelho Moreira Carvalho
Secretária de Educação

CONTRATANTE

SHINAYDE F. PORTELA CONTABILIDADE

CN Pl: 26.305.931/00001-91

CONTRATADA

Testemunhas:

Nomer

CPF/RG:

Assinatura

Nome:

CPF/RG: Ássinatura
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