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TERIIO DE CONITRÁIO QUE E TRE 5I CELÉBM',I A PREFEITURA II'IüCIPAL DE II'45 ESTRAI}AS E

roÍ{Ica BÀRRos DA stlva, PARA FORNECTME To CONFORIIE DTSCRTMT ADO NESTE TNSTRUMENTO

IIA FORT4Á ABAIXO:

PeIo presente instrumento particular de contrato, de un lado PREFEITURÂ tllt{ICIPÀL DE OUAS ESTR/DAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Cl{Pl ne oa.787 .Oa2/OO01-1o, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix unes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e dooiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural. - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4A7.5O4-4A, Carteira de
Identidade ne 3.579.572 SSP, doravantê simplesmente CONÍRATANTE, e do outro lado IO ICA BARROS OA sILVA,
- RUA ENGE HEIRO SATUR INO DE BRITO FILIIO, 1434 - APÍ 1705 . SANDRA CAVALCANTE - CAIíPINA GRANDE . PB,
CÍ{Pl ne 12.844.6a5/W1-3L, doravante simplesmente COI{TRÂTÁDA, decidira as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CUÁT'SULÂ PRIITEIRÂ - ÍN5 FllúÂTEl TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne MO9/2O22, processada nos ter os da
Lei Federal ne aO.52O, de 17 de lulho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federal no 8,566, de 21 de lunho
de 1993; Lei Conplementar ne 123, de 14 de deze bro de 2006; Decreto Federal n" lO.O24, de 26 de Setembro
de 2OL9i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CUIUSULA SEOJTIDA - Do OA]ETO:
O presente contrato teo por objeto: Contratação de Serviços Especializados (conuns a área de atuação) de
Assessoria diversas para as secretarias desta Edilidade.

O fornecimento deverá ser executado rigorosanente de acordo co as condiçôes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pnegão
Eletrônico ne oOOg9 /2022 e instruçõês do contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma pôrcelada.

CUfuJSULA TERCEIRÁ . tx) VALOR E PREçO§:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é dê R$ 11.032,00 (SEIs lfIL REAIS).
Representado por a X R$ 1,.379,@.

cóD. DrscRrÍ,r ÁcÂo
1 Contratação de ênpresa especializada eí assessorla na área de Educação

que ofereça os seguintes serviços: * Organizâção ãddinistrativa da
secretãala municipal de educação; * Elaboração e inplantação dô lei do
Sisteía unicipãl de Ensino; * Elaboração do Regimento Interno e
Organograma da Secretaria; * Elaborãção de PCCR dos profissionais da
educação; t Revisão do P€CR dos profissionais iagistério; t Elabo.âção,
aconpanhamento, monitoranento e assessoramento aos programas e projêtos
do l,tEClSIíEC (PAR, PDDE, EÍC); * Assessoràmênto e organizâção das
conferências municipais de educação; Elaboração das provas nunicipais
parâ anáIise do desempenho dos alunos da rede, do PRE II e 1 ao 9 ano do
Ensino Fundamentêl; t Orientação à êquipe dê secretarià e equipes
pedagógicas das escolas sobre a apLicação e correção das provês; FoftÉção
continuada mensal para da equipê técnica e pedagógica da secretaria
fiunicipal de educàção - SüE; * Foímação inicial e continuada para os
diaetores das êscolas municipais; Formação contlnuada para uma equipe
nunicipal de nultiplicadores para que façah a forDação dos professores
dâ rêde; * Orientação ao secrêtário de êducação para o desenvolvlnento
das açôes da sl,lE; * Orientação e acompanhamento aos conselhos de CtlE,
CoI4FUNDEB e CÂE; Forflação continuada para profissÍonais da educação; +

Elaboração e assessoranento a outros prograhas educacionais; * Visita
mensal ao municipio após o peaÍodo da pandeoia; * Iíplaítação ê
implementação do Ensino Remoto e Hibrido nas escolas da rede nesses
tempos de pandemia; * FomEção para o secretá.io de educação,
coordenâdores, supervisores, diretores, adjuntos e professores con as
orientaçôes on line sobre o enslno renoto e hibrido; I Elaboração do
Planejafiento Estratégico da secretaria de Educação ê das escolas para
esse pêrÍodo que pe.durar a pandemia.; * Elabopação de resoluções parê o
Cl,lE, lnstrümentos de acofipanhanento parà os profêSsores que devêrão ser

tnrD. euÂr{r. P.urllr/iRro P. TorÂL
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utilizados durante esse período; * Orientan a Avaliação Diagnóstica,
para as recuperações das aprendizagens; * Orientar a iÍnplantação de um

Protrana ttuni.ipal de Recuperaçâo de Âprendizagen; + Apresentar da
proposta do Progaama líunicipal e Corneção de Fluxo; * Âpresentar uma
proposta de Currículo 2O2l/2O22, um continuum curricular; * Estruturar
um novo nodelo da avaliação municipel; * Reforíulár o Projeto Peda8ógi.co
e o Re8iltento Escolar de acordo colÍ o novo contexto; t Êncontros
presenciais, nensãl,mente no perÍodo de 8 meses.

ilti
Total: 11.012,00

cLÁusuul granTÂ - m REAJi SÍaãEt{To E}t sEÍ{TIDo ESTRTTO:
os preços contPatados são fixos e irreajustáveis pelo periodo de un ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666193.
Ocorrendo o desequilíbrio econôírico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos terÍos do Art. 65, fnciso fI, Alínea d, da Leí 8.666/9J, mediante
comprovação documental e nequerimento expresso do Contratado.
Dentro do ptazo de vigência do contrato e nediante solicitação do contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de ulll ano, na nesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas ê concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos .eajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do últiDo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagârá ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice defi.nitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, senpre que este ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o Índice atualizado para reajuste será, obrigatoriâmênte, o definitivo.
caso o índice estabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vler a se. determinado pela legislação então er
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes êlegerão novo Índice oficial para
o reajustanênto do preço do valor remanescente, por meio de terfio aditivo.
O reajuste poderá ser reallzado por apostilamento.

CLiíUSULÀ QUIÍ{IA - DÂ Íx)TAçiO:
As despesas corerão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos do l4unicÍpio de Duas Estradas:
04.@ - r2.)6L.2002.20a2 - 500. - 3.3.90.39.01
o2.@ - o4.t22.19o2.2006 - 5@. - 3.3. .39.OL
ro.oo - oa.2$.2006.2041 - 500. - 3.3.90.39.01

CUIUSULA SEXÍÂ - Ix) PÂGÂ'IEI{TO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da sêguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento.

CUÚSULA 5ÉTITIA - DOS PRÁZOS:
0 prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admite prorogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado dâ assinatura do
ContFâto:

Entrega: Imediato.
A vigência do presente contrato será determinada: 8 (oito) neses, considerôda da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos ternos do Art. 57, da Lei no A.666/93.

CLiÁUSULÂ OITAVA - DAS OBRIGAçõES Do COI{TRÁTA TEI
a - Efetuar o paganento relativo ao fornecinento efetivanente realizado, de acordo cofl as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais anpla e coopleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabllidades contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da noBía
vigente, especialnente para acolpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a essas atribuições.
e - A subcontratação e/ou terceirização é per itida na sua integralidade ou parcialidade, mediante
prévio e autorização do contratante, visando a nelhor execução do objeto conforúe lei específica
Federal 13.429 de 2Ol7 e outros dispositivos pertinentes que subsidian as leis de licitações.

cl/íusulÂ M)Í{a - DAs o8Rr6açõE5 DO C(I{TRÁTAIX):
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos
contratual, com observáncia aos prazos êstipulados;

para o ramo de atividade relacionada ao



b - Responsabiliza n - se por todos os ônus e obnigações concernentes à legislação fiscal, civil., tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perãnte seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - llànter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integraLmente em todos os seus atos;
d - penmitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os inforÍes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causãdos diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes dê sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a fiscalização
ou o acompanhanento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transfenir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrumênto, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
I - llanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h - A subcontratação e/ou terceirização é pemitida na sua integralidade ou parcialidade, nediante aviso
prévio e autorização do contratante, visando a ÍÍelhor execuçâo do objeto conforme lei específicã Lei
Federal 13.429 de 2O!7 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam as leis de licitaçôes.

CLÁUSULÀ DÉcITu . oA ALTERAçÃ0 E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida Justificativa, unilateralmente pelá contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei A.666/93.
o Contratado fica obnigado a aceitar nas nesnas condições contratuais, os acréscinos ou supressôes que
se fizerem nas compras, âté o respectivo limite fixado no Art, 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

cúusulA DÉcr a pRrüErRÂ - Do REcEBTüEitro:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplenento das obrigaçóes pa€tuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforre o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CTJfuJSULA DÉCITiÂ sEq.hI}A - DAs PETIALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cuoprir as obrigaçôes assunidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a pnévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mona de O,5% (ze"o vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na ent.ega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - nulta de lO,( (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de participan en licitação e impedimento de contratãr com a Administração, por prâzo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos deteminantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cúusulA DÉcrüa ÍERCETRA - DA cofipÊr{saçÃo Frtüu{cErRÁ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde quê o Contratado não
tenha concorrido de alguma fomla para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcelã. Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no pagãmento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:
EÍ.í=NxVPxI,onde:Ell=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga.; e I = índice de conpensação financeira, assim
apurado: I = (TX/1aO)/365, sendo ÍX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hlpótese do referido Índice
estabelecido para a co pensação financeira venha a ser extinto ou de quâlquêr foí.ma não possa nEis ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

clJíusulA DÉCIrra graRTÂ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
pelas partes e por duas testenunhas.

Duas Estradas - PB, lO de Aaío de 2022.

TESTÊMUNHAS
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