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SÊCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
PREFEITURÂ MUNICIPAT DE 5ÃO EERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420/0001-50

PREGÃO ELETRÔNICo Snp No ols/zozl.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2IOO28/202I-CPL
CONTRATO: 202105280014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 024/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LÁDO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDO/MA, ATRÁ\'ES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO/ FUNDO MLINICIPAL DE
EDUCAÇÀO DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO
LADO A EMPRESA: J, A, DO VALE CONSULTORIA
EM GESTAO EDI]CACIONAI -

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA. ATRÁVÉS OE SICRTTENIE OE
EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNIC]PAL DE EDUCAÇÀO DE SÀO BERNARDO, inscTita no CNPJ sob o
30.728.420/000I-50, com sede na Rua Cônego tr-estor S/n-- Centro - São Bemardo/MA, representado nesre
ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidadc
na 57)]48 e do CPF n0 182.609.183-15a seguir denom.inada CONTRATANTE, e a empresa: J. A. DO VALE
CONSULTORIA EM GESTÀO EDUCACIONAL, CNPJ n0 29.286.159/000I-04, sedlada em Rua Senador
Candido Ferraz, 1250 - Jóquei - Ed. The Office Tower Sala 1804 - TeresÍna/Pl CEP: 64.049-250, por
intermédio de seu representante legal Sr(a)JURANDI ASSUNÇÀO OO vetf ponador(a) da Carteira de
Identidade no 50538396-9 e do CPF na 791.824.453-20 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e

justam flrmar o presente Contrato, nos termos da Lei n0 I0.520/02, Decreto no 10.024119 e subsidiariamente,
no que couber, as disposiçôes da Lei n0 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETA
l.l. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Gestào Educacional de interesse da secretaria de

educação de São Bemardo/MA.

Clausula Sqanda - DO FUNDAMENTO IEGAL
2.I.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregâo Elerrônico SRP no 018/2021 e rege-

se pelas disposiçÕes expressas na Lei n0 10.520i02, Decreto no 10.024119 e subsidiariamente, no que couber,
as disposiçoes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta
de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRÁTUAL:
3.1. Pela execução do o§eto ora contratâdo, a Contrâtante pagará à Contratada o valor global de R$

95.400,00 ( noventa e cinco mil e quatrocentos reâis). conforme descriçâo dos produtos/serviços abaixo:

Descriçào Unidade
de Pgto.

Qtd Vlr unt VLR
TOTAL

l) Esrudo, à luz do ordenamento juídico, acerca da necessidade

quantitativa e qualitariva de profissionats do magistério:

2) Oferecimento de formaçôes e suporte constante de questôes

pedagogicas inerentes à educação municipal, com objetivo de

erguer a qualidade do ensino;

Mês 12 7.950,00 95.400,00
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Cláusula Quana - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos especificos consignados
no orçamento, classificada conforme abalro especificado e demais dotaçôes que por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

DOTAÇÃO:
15.1. Na Licitação para regisrro de preço não é necessário indicar dotaçào orçamentáriâ, que somente será
exigida para a formalização do conrrato ou outro instrumento habil, conforme o Art. P, §2o do Decreto
Federal no 7.892/2013 e alteraçoes;
EDUCAÇÃO
r2 361.0050.2015.0000 - MAr.,-urENÇÀo DA SECRTATRIA DE EDUCAÇÀO
339039 - Outros Serviços de terceiros de pessoajurÍdica
12.36i.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND.409o
119039 - Outros Serviços de terceiros de pessoajuúdica

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.I. Os produtos/serviços deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo 1deste Edital, sendo que a inobsenância destas condiçôes implicará recusa

sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadÍmplente. A Conrratada obriga-se a substiruir
os produtos/serviços que porventura não atendam às especificaçôes, sob pena das sançôes cabiveis.

6.2. Os serviços deverão ser fornecidos integralmente e de forma inintemrpta.

6.3.Os serviços deverão ser entregues no local lndicado em cada Tenno de Referência, no horário das 08:00h
(oito horas) às l2:00h (doze horas).

Cláusula Sérima - DO PAGAMENTO:
7.I. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos/serviços fornecidos, após a

comprovaçào de que a empresa contratada está em dia com as obrÍgaçoes perante o Sistema de Seguridade
Social., mediante a apresentaçào das Certidôes Negarivâs de Débitos como o Itr*SS e o FGTS, no prazo nào
supeúor a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos/serviços,

3) Colaboração na ediçâo na elaboração e/ou alteração das

propostas pedagógicas da rede e/ou escolas, matriz curricular,
regimentos intemos das escolas, plano municipal de educação;

4) Apoio consultivo na criaçeo e ajuste de legislação municipal
5) Anrálise e consultas, mediante parecer juúdicos, de

questôes/requerimentos apresentados pela secretaria municipal de

educação;

6) Acompanhamento e orientaçâojunto a órgão de controies, além

de reuniÕes com servidores;

7) Esrudo informativo acerca das verbas públicas percebidas, bem

como preüsôes de receita;

8) Orientação de medidas que otimizam o recebimento de receitas

ao muúcÍpio;

9) Analises estâtísticas de gastos públicos, bem como elaboraçâo
de impactos financeiros da relação receita/despesa.

é'
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deúdamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos
Federais, mediante apresentaçào da Cenidâo Conjunta Negativa, ou Cenidâo Conjunta Positiva com efeitos
de Negativa, de Tributos e Contribuiçôes Federais e DÍúda Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial
a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de tirulo, sob pena de aplicaçâo das sançôes
preüstas neste instrumenm e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRÁTADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.I.

7-4.4s Notas Fiscais deverão úr acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

cláusula oitava- DA RECOMaOSIÇÃO DO EQUrLÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRÁTO:
S.l.Ocorrendo desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relaçào pactuada, nos tennos do art.65, inciso II, alinea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovaçào
documental e requerimento expresso do conrratado.

Cláusula Nona - DA FISCALTZAÇÀO:
g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para e-\ercer as atividades de fiscalização dos
produtos/serviços recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PÁRTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condiçÕes avençadas e da
Contratada perceber o valor âjustado na forma e prazo convencionados.
l0.2.Constituem obrigaçÕes da Contratada:

l) entregar os produtos/serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
Presente contrato;

II) fomecer os produtos/serviços, rigorosamente nas especificaçôes, prazos e condiçôes
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo i;

Ill)os produtos/sen'iços deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de
proúmento ininterruptamente, no caso de rnanutenção sempre que requisirado conforme
ordem de produtos/serviços de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de
Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigaçoes decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atcndendo às reclamaçÕes procedentes, câso ocorram;
Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fom.ritos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificaçâo do fato e apresentâr os documentos para a

respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, preüdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;

lX)manter durante toda a execuçâo do Contrato, em compatibüdade com as obrigaçoes
assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos
produtos/serviços fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe

)l
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também, a dos produtos/serviços que nào aceitos pela fiscalização da Contratante deverão
ser rrocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabüdade ü Contratada quaisquer acidentes que
porvenfura ocorram na entrega dos produtos/sewiços e o uso indevido de patentes e

registros.

l0.3.Constituem obrigaçôes da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execuçào do objeto deste Contrato;
II) eferuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
l11)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato,
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EWNTUAL DE DOCUMENTOS:
I1.1. A troca evenrual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

ll.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃ) Do CONTRÁTO:
l2.l.A rescisâo do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, i-ndependentemente de
interposiçào judicial ou extrajudicial, em conformÍdade com o an. 55, inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas

alteraçôes nos casos previstos nos artigos 7 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
l3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execuçâo do cerrame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto licitado, comportâr-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Prefelrura Municipal de SÀO BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos deteminantes da punição ou até gue seja promovida a reabütaçào perante a própria
autoridade que aplicou a pena.

i3.2.4 penúdade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de
Licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual peúodo, sem prejuÍzo das demais cominaçôes
legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
Il.3.l. Advenência:
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percenrLlal de I09o (dez por cento),

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condiçôes
pacruadas;

11.3.3. Multa, moratória simples, de 0,49o (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso
no cumpdmento de suas obrigaçôes contrâtuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de particlpaçâo em licitaçào e impedimento de contratar com
Administraçào por peúodo nào superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaraçao de inidoneiüde para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública.
13.3.6- A aplicaçâo da sanção preústa no item 1J.3.1, nâo prejudica a incidência cumulativa das

penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuÍzo de outras
hipóteses, em câso de reincidência de atraso nâ entrega do objeto Iicitado ou caso haja
cumulação de inadimplcmcnro de eventuais cotas mensais. expressamente preústas,
facultada a defesa préúa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.
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ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 30,728.420/0001-50

€



,I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 

ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 
13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em 
seguida, a Comissão Permanente de licitação - CPL, para as providências cabíveis. 

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal 
de SÃO BERNARDO/MA. 

Cláusula Décíma Quarta - DOS CASOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/0Se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito. 

Cláusula Décíma Quinta - DO FORO:
15.1.Fíca eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 
03 (três) vias de igual teor. 

São Bernardo , MA, 04 de junho de 2021. 

ernardo 
s C agas Carvalho 
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r- ----� ]. A. DO V ALE CONSULTORIA EM GES -iO EDUCACIO 1AL 
CNPJ nº 29.286.159/0001-04 

JURANDl ASSUNÇÃO DO VALE 
CPF nº 791.824.453-20 


